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reflexao e ponto de vista 

Ira sobreviver 
o Portugal 
do presente? 

por Carlos Amaral* 

0 regime democrStico português tern apenas doze 
anos, e por isso ê possivel afirmar que ainda se en- 
contra na sua fase “adolescente”, caracterizada en- 
tre outras coisas por uma crise de afirmaçâb adulta, 
que muitas vezes conduz a exageros e precipita- 
ç3es = • . criancices, numapalavra Vejamos o ca- 
se do regime adolescente: 

A situaçSo pobre do Estado Português dériva sem 
dûvida do vegefar de urn sistema polilico-constitucio- 
nal inadequado à$ necessidades da NaçSô,. que nSo 
aguentarS por muito tempo as vicissitudes que o pais 
atravessao 

Para cûmulo do ridicule, nasceu em Portugal um 
partido à volta do culto da personalidade de um Gé- 
nérale?) que terminou as funçêes de Chefe de Estado, 
sem ideologia, feito de dissidentes da esquerda e da 
direita, cheio de ingredientes peronistas que lembram 
o ritmo de um tango que ficou por dancar. Possivel- 
mente àçerca deste partido politico pouco mais se irâ: 
ouvir falar, pois a maioria dos seus elementos “cha- 
ve”tjS terSo o seu “poiso” garantido no momento. 
Mais um oportunismo abrilesco; n36 serâ? 

Com a estrondosa e duvidosa integrapSo de Portu- 
gal na Comunidade Econômica Eutopeia fecha-se um 
ciclo da Histôria nacionaL O Estado Português, sem 
concretamente ter sido mandatado para isso, e sem 
se saber em que condiçSes, resignou da soberania 
econômica de Portugal. Para todos os nacionalistas 
portugueses, o acontecimento tern o cunho aviltante 
e enfraquecedor da “descolonizaç^o exemplar”, na 
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Aideen Nicholson insurgiu-se no Parlamento 
contra a imposiçâo de vistos 
aos turistas vindos de Portugal 

Aideen Nicholson, de- 
putada federal pelo circu- 
le eleitoral de Trinity, 
insurgiu-se no Parlamen- 
to contra o Governb Fede- 
ral por este estar a con- 
siderar introduzir a obri- 
gatoriedade de vistos pa- 
ra todos os turistas que 
de Portugal queiram vir 
ao Canadâ; 

A ameapa de imposiçSb 
de visto aparece na se- 
quêneia de elevado nûme- 
ro de pessoas terem vin- 
do como turistas e logo 3 
chegada ou , pouco tempo 
depois terem requerido 3$ 
autoridades de imigrapSb 
o estatuto de refugiado, 
alegando que sSb perse- 
guidos em Portugal por 
serem testemunhas dejeo- 
V/ 0 

Sobre tab falado assun- 
to da perseguiçSb 3$ Tes- 
temunhas de Jeovâ jâ nos 
temos referido aqui vârias 
vezes, noticiando atê al- 
guns acontecimentos, que 
demonstram 3 saciedade , 
de forma incontestâvel 
que n3o existe persegui- 
ç3o alguma em Portugal, 
quer 3$ Testemunhr3 de 
Jeovâ quer a outra orga- 
nizaçSo de carâcter reli- 

giosoc 
Na sua intervenpSo no 

Parlamento, Aideen Ni- 
cholson n3b deixou dé- 
vidas quanto 3,sua posi- 
çSo neste controversopro- 
blema. Eis as suas pala- 
vras: 

“Senhor Présidente:' 
muitos dos meus consti- 

tuintes têm mostrado cer- 
ta apreensSo, que ê por 
partilhada, 3çerca de no- 
ticias de que o Governo 
estâ a considerar a impo- 
siçâo de vistos aos visi- 
tantes vindos de Portugal, 
a fim de eliminar o cres- 
cente nûmero de requéran- 
tes do estatuto de refu- 

giado, procédantes daque- 
le pais. Penso que n3b 
serâ a melhor maneira de 
resolver o problems, que 
n3b estâ em Portugal mas 
sim no processo utilizado 
para determinar ou définir 
quem é ou quem n3b ê re- 
fugiado. De entre 20,000 

Continua na pâgina 7 

No seu regresso da Conferêneia Parlamentarisia, Mondial, tealizada na Cidade do México, pssou por. 
por Toronto o deputado do PRD, Dr. Anténio, .Feu, que estabeleceu vérioa c ontactos corn a Comuni-. 
dade Portuÿuesa. A nossa éditera fez uma entre.visfa. a este “jo;vem“ politico,, que serâ pubticada 
no ptôximo numéro.. ‘ 

Ponta Delgada celebron 
os 440 anos de cidade 
A cidade de Ponta Delga- 

da, a maior dos Açores, com- 
pletou ontem 440 anos de 
idade. 

Foi a 2 de Abril de 1546 
que, em Almeirim, D. Joâo III 
«fez mercê de cidade» à vila 
de Ponta Delgada, por von- 
tade real em premier «a vida 

àrdua e penosa» apôs a des- 
coberta. 

Reza a hisfôria que a ele- 
vaçâo a cidade de Ponta 
Delgada foi, na época, tam- 
bém o reconhecimento ofi- 
cial pelo jà importante de- 
senvolvimento da vila. 

«Nâo é sem emoçâo e 

amor à causa regional que 
recordamos o burgo que, 
nascido de uma pobre aldeia 
de Pescadores, se tornou em 
pequena vila em 1507, e, 
mais tarde, em populosa e 
nobre cidade», assinalou on- 
tem o matutino «Açoriano 
Oriental». 

Posses em Belém 

Conselho de Estado completo Amizade luso-canadiana 
descerra marco simbolico o Conselho de Estado ficou 

completo corn a posse 
dos elementos designados pelo 
Présidente da Repûblica ao 
abrigo do texto consq)pcionai. 
Em cerimônia que decorreu no 
Palâcio de Belém, Mârio Soares 
èmpossou Nobre da Costa, Al- 
meida Santos, Pinto Machado, 
Gomes Mota e Rui AlarcSo. 

Dos conseiheiros agora em- 
possados, Nobre da Costa é o 
ûnico que jà tinha exercido as 
funçOes de conselheiro, por de- 
signaçào do anterior Chefe de 
Estado, Ramalho Eanes. Este 
nâo esteve présente à cerimônia 
de tal como Joâo Jar- 
dim e Mota Amaral. 

É agora a seguinte a composi- 

çâo do Conselho de Estado: 
Mârio Soares, Présidente da Re- 
pùblica; Fernando Amaral, pré- 
sidente da Assemblera da Repù- 
blica; Cavaco Silva, Primeiro- 
-Ministro; Armando Marques 
Guedes, présidente do Tribunal 
Constitucional; Ângelo de Al- 
meida Ribeiro, Provedor de 
Justiça; Mota Amaral, présiden- 
te do Governo Regional dos 
Açores; Alberto Joâo Jardim, 
présidente do Governo Regional 
da Madeira; Nobre da Costa, 
designado pelo Présidente da 
Repûblica; Almeida Santos, 
Pinto Machado, Gomes Mota e 
Rui Alarcâo, designados pelo 
Présidente da Repûblica; Barbo- 
sa de Melo, Amândio de Azeve- 

do, Antônio Macedo, Herminio 
Martinho e Alvaro Cunhal, elei- 
tos pela Assemblera da Repûbli- 
ca e Ramalho Eanes, alinea 0 
do artigo 145 da Constituiçâo. 

O Présidente da Repûblica 
tem, entretanto, mais uni con- 
sultor politico. Trata-se de Gui- 
Iherme de Oliveira Martins, an- 
tigo dirigente da ASDl. Assis- 
tente da Faculdade de Direito 
de Lisboa, Guiiherme de Olivei- 
ra Martins foi deputado da AS- 
Dl eleito nas listas de Lisboa, 
^xercendo também a advocacia 
e sendo autor de diversos arti- 
gos. Oliveira Martins junta-se a 
Joaquim Aguiar no «staff» po- 
litico de Mârio Soares, no Palâ- 
cio de Belém. 

Kruz Abecasis, présidente da 
Câmara de Lisboa, e Lloyd 
Francis, embaixador do Canada 
em Portugal, descerraram 

um marco simbôlico das re- 
laçôes fraternas luso-canadia- 
nas. 

A cerimônia decorreu no rel- 
vado sito entre a Avenida Ribei- 
ra das Naus e o Largo do Cor- 
po Santo, em Lisboa, à quai 
compareceram o almirante Sou- 
sa Leitâo, chefe do Estado- 
-Maior da Armada, o governa- 
dor civil de Lisboa e outras per- 
sonalidades da Marinha. 

O marco simbôlico das boas 

relaçôes entre Portugal e o Ca- 
nadâ foi-nos oferecido pelo go- 
verno daquele pais do continen- 
te americano e transportado pa- 
ra a capital portuguesa pelo na- 
vio-escola «Sagres», da nossa 
marinha de guerra. Muito bem 
concebido, consiste num pedes- 
tal de betâo envernizado corn 
frente trifacetada, onde assenta 
uma pedra da regiâo de Mon- 
treal corn cerca de 500 quilos. 
Em baixo lê-se «marco come- 
morativo da participaçâo do na- 
vio-escola Sagres nas celebra- 
çôes do 450.° aniversârio da 
chegada do navegador francês 
Jacques Cartier à Nova França 

em 1534. Esta pedra, que pro- 
vém dos cantôes de leste, da re- 
giào de Montreal, foi oferecida 
pelo governo do Canada em tes- 
temunho da amizade entre os 
dois povos, canadiano e portu- 
guês, e ainda como reconheci- 
mento pela epopeia dos desco- 
brimentos». 

Depois de o embaixador do 
Canada dizer que aquele monu- 
mento é «testemunho da amiza- 
de entre o nosso pais e Portu- 
gal», Kruz Abecasis agradeceu 
ao governo do Canadà e ao po- 
vo canadiano a plaça evocativa 
da chegada de Jacques Cartier à 
Nova França. 

Varanda do imigrante 

CS BENS DE QUEM REGRESSA A PORTUGAL 

Todo o imigrante que régressa definitivamente a 
Portugal quer naturalmente levar consigo todos os 
seus bens. Normalmente ê;uma operaçSô trabalhosa^ 
dispendiosa e aborrecida. Nessa altura procuram fa- 
zer-se as Cltimas compras, as derradeiras aquisiçSés 
para que nada faite em casa, uma vez que em Portu- 
gal nem tudo se encontra em boa qualidade. AtençSô, 
porêm, que nem tudo entra assim ao “desbarato” em 
Portugal. E Estado Português exerce contrôle sobre 
essa bagagem que o imigrante quer levar para casa 
porque ê sua,, mas pode ser mal usada uma vez que hâ 
sempre quem abuse e se aproveite das circunstâneias. 
Porque pode ser ûtil para alguns aqui ficam indicadas 
algumas normas que devem ser respeitadas para uma 
legal introduçSô dos objectes dos imigrantes regres— 
sados a Portugal. 

Ê exigido um Certificado de bagagem. Diz-se um, 
porque n3ô podem ser dois, nem mais. N3ô pode re- 
petir-se a passagem de tal certificado de bagagem, 
mesmo que o imigrante se tenha arrependido e volta- 
do para o estrangeiro. Mais: uma vez passade, carim- 
bado e assinado um certificado de bagagem acrescen- 
tado corn a indicaçSô de outres artigos que tinham fi- 
cado esquecidos . . . 

O que pode colocar-se no roi dos artigos a fazer 
entrar em Portugal ê tudo o que a casa do imigrante 
contêm, em principio, ou seja, môyeis, roupas, obje- 
ctes de uso doméstico, mas corn uma condiçSb de que 
o imigrante possua esses artigos hâ mais deum ano. 
E^ses artigos, bem descriminados, devem ser nume- 
rados. Covêm notar que os certificados de bagagem 
devem ser ernitidos em duplicado e que as folhas de 
papelonde estSo inscrites o nome e a quantidade das 
coisas que v3ô ser transportadas devem ter umselo 
branco e no (im de tudo devem ser assinadas pelo 
funcionârio do Consulado. N3ô esqueçam os interes- 
sados que regressam corn as suas “armas e baga- 
gens” que um carimbo serâ aposto no seu passapor- 
te para que todos saibam que jâ trouxe para casa to- 
das as suas coisas. 

AS CONTAS DOS IMIGRANTES 

Âcerca das contas dos imigrantes ê precise pôr os 
pontos nos ii. Em primeiro lugar certos jornais noti- 
ciam que os imigrantes est3ô a enviar mais dinheiro, 
outres anunciam queeles est3o a enviar menos. Quem 
fala certo, afinal? Dépende naturalmente da maneira 
de contar o dinheiro.Se a conta é feita em escudos,de 
ano para ano (quase) forçosamente o nûmero de escu- 
dos tem de ser maior, pois o escudo perde valor com- 
parado corn o dôlar, o franco ou o marco. Porêm, se 
pensarmos no valor das remessas em dôlares ou nou- 
tra moeda forte entSô n3ô hâ dûvida que os portugue- 
ses que vivem no estrangeiro estSô a enviar cada vez 
menos dinheiro. Comparado corn o ano anterior, em 
1985 houve uma quebra de quase dez por cento. Esta 
contagem é certamente a mais realista. 

As razôès? Que os especialistas no-las expliquera. 
Mas nSô terâ isso a ver exactamente corn uma menor 
confiançana moeda portuguesa? Ou talvez umafixaç'àô 
maior dos portugueses onde vivem . . , onde muitos 
jâ têm interesses razoâveis. . . onde aplicam as SOBS 

poupanças? Serâ que o regresso serâ assim t3ô si- 
gnificative ou n3ô serâ antes um “começar a pensar 
de outre modo , . .. corn os olhos mais abertos”? 

Um certo “regressado” desabafava, na imprensa ” 
que estava zangado. Afinal, tinha aceite colocar o 
seu dinheiro na Banca h razâô de um determinado ju- 
re corn o quai contava para viver e agora via-se ludi- 
briado pois o juro tinha baixado e havia ameaças de 
subséquentes reduçSés. De que iria ele viver? Pois 
é, amigo, o seu enganp ê :o engano de muitos outros 
que se fiam nos jures e se deitam regalados, esque- 
cendo-se que a moeda desvaloiiza e o juro baixa. Pen- 
sam ter e quando acordam jâ :n3ô têm. 

Disse a Senhora Secretâria de Estado da Comu- 
nidades Portugüesas que cidadSôs portugùeses jâ es-^ 
t3p a aproveitar as vantagens da entrada na CEE, 
partindp de Portugal para se estabelecerem em outros 
paises da CEE. Uma indfistria nova ou um pequeno 
comêrcio na Bêlgica, na Alemanha ou na França pode 
ser um bom investimento* Mas? . . . Também isso 
n3o ê; assim t3o fâcil. Priineirà, sfi determinados ra- 
mos sâP permitidos, aqueles justamente de que o pais 
carece. Quer dizer, o pais ê que escolhe o que préci- 
sa e n3P a pessoa o que lhe convém» Segundo, pblo 
menos em certos paises, ê necessârio conhecer o ra- 
mo e ter as habilitaçSés requeridas, ter um diploma 
oficial (na Alemanha, por exemplo). Terceiro, a mon- 
tagem de um negôcio, mesmo pequeno, exige quantias 
énormes de dinheiro que é necessârio pedir. Quem vai 
emprestar? A Banca portuguesa? A Banca desse pais ? 
Duvido que umaou outra o fapam. 

NOTICIAS O.CPJVI., Abril de 1986 
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Por perder o mercado ibérico com a adesao à CEE 

WASHINGTON RESTRINGE IMP0RTAÇÂ0 DE VINHO E QUEIJO PORTUGUES 
. O présidente Ronald Reagan, 

dos Estados Unidos, anunciou 
ontem o estabelecimento de 
quotas e o aumento de tarifas 
sobre certos produtos agricolas 
da Europa Ocidental, a menos 
que a CEE éliminé as restriçôes 
a produtos norte-americanos. 

Esta foi uma das acçôes de 
politica comercial anunciadas 
pela Casa Branca e que se desti- 
nam a eliminar prâticas comer- 
ciais injustas e a garantir merca- 
dos abertos para as exportaçdes 
norte-americanas. 

«No caso mais significativo, 
o présidente decidiu que os Es- 
tados Unidos tomarâo acçôes 
contra novas restriçôes agricolas 
da Comunidade Europeia, que 
podem afectar em mil milhôes 
de dôlares as exportaçôes de 
produtos agricolas norte- 
-americanos», disse o porta-voz 
da Casa Branca, Larry Speakes. 

As restriçôes foram impostas 
depois da adesâo de Portugal e 
Espanha à CEE. 

«A menos que a Comunidade 
rescinda as suas quotas iiegais e 

forneça rapidamente compensa- 
çôes ao aumento das suas tari- 
fas, os Estados Unidos iançarao 
novas restriçôes estabelecendo 
quotas e aumentando as tarifas 
sobre produtos da Comunidade 
Europeia que entrem nos nossos 
mercados», disse Speakes. 

VINHO E QUEUO 
AFECTADOS 

As medidas em causa deverâo 
passar pela imposiçâo de restri- 
çôes às exportaçôes de vinho e 
de queijo dos vàrios paises 
membros da Comunidade Euro- 
peia para os Estados Unidos. 

O argumento invocado em 
Washington para justificar as 
referidas medidas prende-se 
corn o facto de as consequên- 
cias do alargamento no dominio 
agricola resultarem em impor- 
tantes quebras nas tradicionais 
exportaçôes norte-americanas 
para os mercados ibéricos, de- 
signadamente de cereais e olea- 
ginosas. 

Corn efeito, se é verdade que 

to, ascenderâ este ano a 433 mi- 
lhôes de dôlares, dos quais 148 
milhôes exclusivamente em Por- 
tugal. 

As perdas referidas resultam 
da aplicaçâo, a partir de 1 de 
Março da politica agricola co- 
mum aos dois novos paises mem- 
bros da Comunidade Euro- 
peia, designadamente nos secto- 
res dos cereais e das oieagino- 
sas. 

A politica agricola comum as- 
senta, sobretudo, na aplicaçSo 
do principio da «preferêneia co- 
munitària», através do quai a 
produçâo interna — mesmo que 
mais cara — sofre um trata- 
mento preferencial relativamen- 
te à produçâo importada de pai- 
ses terceiros. 

A aplicaçâo do referido prin- 
dpio no caso de Portugal con- 
duzirà a que, este ano, cerca de 
15 por cento das necessidades 
internas de cereais passem a ser 
importados de paises membros 
da Comunidade Europeia, em 
vez dos Estados Unidos, o que 
deverà cifrar-se numa quebra de 

o alargamento implicarâ a per- 
da do mercado ibérico para as 
exportaçôes agricolas norte- 
-americanas, o contràrio sucede- 
râ para as exportaçôes indus- 
trials dos Estados Unidos, que 
beneficiarâo da baixa dos direi- 
tos aduaneiros aplicados a pai- 
ses terceiros por Portugal e Es- 
panha, em consequêneia da sua 
adesâo à Comunidade Euro- 
peia. 

De qualquer modo, caso os 
Estados Unidos avancem corn o 
anüncio de medidas, tem-se co- 
mo certo em Bruxelas que a Co- 
munidade Europeia replicarà, 
provavelmente ainda hoje, corn 
a imposiçâo eventual de restri- 
çôes às exportaçôes norte- 
-americanas de citrinos e de so- 
ja. 

PREFERÊNCIA 
COMUNITÂRIA 

De acordo corn uma fonte di- 
plomàtica norte-americana em 
Bruxelas a perda estimada nas 
exportaçôes agricolas dos Esta- 
dos Unidos para Portugal e Es- 
panha, résultante do alargamen- 

receitas por parte destes calcula- 
da em 89 milhôes de dôlares. 

Quanto às oleaginosas, o re- 
gime de controlo das importa- 
çôes em vigor deverà coriduzir a 
uma reduçâo das mesmas e, 
consequentemente, da parte do 
mercado português detida pelos 
norte-americanos, reduçâo essa 
que é calculada numa quebra de 
receita de 59 milhôes de dôla- 
res. 

REACÇÀO DA CEE 
FALA NO GATT 

A Comunidade Europeia ad- 
vertiu, pot seu lado, que quais- 
quer restriçôes norte-americanas 
às importaçôes da Europa, devi- 
do à inclusâo da Espanha e de 
Portugal na CEE conduzirâo a 
um conflito comercial aberto. 

«Traia-se de uma atitude ina- 
mistosa, desnecessària e agressi- 
va que dificulta a compreen- 
sâo à luz ,das actuals cir- 
cunstâneias», afirma um cp- 
municado emitido por Willy de 
Clercq, comissàrio da CEE para 

as Relaçôes Externas, que se en- 
contra de visita à Nova Zelân- 
dia. 

«Os Estados Unidos obterâo 
consideràveis beneficios do alar- 
gamento da Comunidade, nâo 
apenas em termos comerciais, 
mas também de um ponto de 
vista politico, porque o alarga- 
mento reforça a aliança ociden- 
tal.» 

«Esta atitude de confrontaçâo 
conduz a um conflito comercial 
aberto, apesar da Comunidade 
jà ter declarado que està dispos- 
ta a négociât», afirma o comu- 
nicado. 

Mais adianta que «se os Es- 
tados Unidos adoptassem as 
medidas retaliatôrias unilaterais 
que encaram contra a Comuni- 
dade, isso séria injustificado e 
contràrio ao acordo sobre re- 
gras comerciais e tarifàrias...», 
para concluir que «a Comuni- 
dade nâo poderà aceitar uma 
violaçâo tâo flagrante dos seus 
direitos consignados no GATT 
e séria obrigada a adoptar as 
acçôes apropriadas para defen- 
der os seus interesses». 

OS PLEBEUS DA CASA SOCIALiSTA 
por Diogo Barradas Curvo 

No dia 9 de Março de 1986 tomou posse do cargo de Présidente 
da Repûblica o dr. Mârio Alberto Nobre Lopes Soares. Realizou-se, 
assim, a maior ambiçâo da sua vida politica. A conjura maquiavéli- 
ca do capital apütrida e da ideologia sociattsta — ambos apoiados 
sobre o sufrâgio directo e universal — conseguiu colocar em Belim 
o ex-secretârio-geral do Partido Sociaiista e antigo militante comu- 
nista, homem que deve à Maçonaria e à II Internacional a projec- 
çâo que lhe permitiu alcançar os seus grandes objectivas. 

Num cenàrio politico-social de fausto socializante o acto de posse 
e os seus complementos assemelhavam-se a um quadro apocaliptico 
prôprio das grandes manifestaçôes de ruina moral de um povo! En- 
tre nos esliveram personalidades polKicas dos vàrios continentes em 
representaçâo estatal ou numa atitude de pura solidariedade ideolô- 
gica para corn o sociaiista Màrio Soares. No fundo esse cenàrio de 
falsa grandeza fada lembrar as grandes coroaçôes imperials. No 
prôprio dia utilizaram-se alguns dos mais importantes palàcios 
UsboetasI Deste modo o recém-empossado nâo escondeu a sua espe- 
cial ptedilecçâo pelo fausto... O que, infelizmente, simboUza a de- 
cadéneia da Pàtria! 

No aspecto politico as repu- 
blicas sâo modelos, quantas ve- 
zes espaventosos, de fantasma- 
gôrica exibiçâo. Parece que ten- 
tam legitimar-se perante os po- 
vos, imitando actos que cri- 
Ucavam nas velhas monarquias! 
Nâo se tratava da coroaçâo da 
Rainha Isabel II de Inglaterra 
ou do falecido Xà da Persia, 
Mohammed Reza Pahlevi, mas 
de um acto de habituai rotina 
na vida da Repûblica... Contu- 
do parecia estarmos ante um es- 
pectàculo de igual natureza, es- 
quecidos talvez da nossa situa- 
çâo de grave crise econômica e 
financeira... 

Encarregou-se o actual Prési- 
dente de elaborar uma lista de 
figuras consideradas «notâveis» 
da cena politica mundial, à mis- 
tura corn alguns nomes sonantes 
de certos aeôlitos dessas mes- 
mas vedetas. Pretendeu-se que, 
neste cantinho ocidental ibérico, 
estivesse présenté a fina flor dos 
parddos socialistas, comunistas 
e terroristas, do Grupo de Bil- 
derberger, da Comissâo Trilate- 
ral, acompanhados de représen- 
tantes estatais de vàrios paises, 
de uma ou de outra perso naüdade 
dita «independente». Vieram sa- 
borear a cozinha portuguesa'; 
gozaram as delicias do nosso 
Sol e a amena temperatura pro- 
duzida por um mês de Março 
que nos assinalamos como mês 
revolucionàrio dentro do 
calendârio de «Abrib>. 

A posse do «pnmeiro civib> 
que «nos ùltimos 60 anos» ocu- 
pa a Presidência da Repûblica, 
mais parecia destinar-se à cha- 
mada de atençflo de um mundo 
atônito, desesperado e fûtil, pa- 
ra o drama desse povo que, a 
partir de um golpe de Estado, 
produziu uma revoluçâo e, corn 
esta, fez tâbua rasa de todos os 
valores tradicionais que haviam 
tornado notàvel, ao longo dos 
séculos, a Naçâo Lusitana! 

Abra-se aqui um parêntesis 
para referir que a 11 de Março 
— dois dias depois da celebra- 
çâo sociaiista — os irmios 
marxistas têm o raro privilégio 
de assinalar o aniversàrio da 
Revoluçâo Econômica consubs- 
tanciada pelas «sagradas con- 
quistas» do «25 de Abril»! 

OS QUE VIERAM 
E OS AUSENTES 

O vice-presidente norte-ameri- 
cano. George Bush, e o «nûme- 
ro dois da hierarquia sovièdea», 
Oriov, grandes estrelas do fir- 
mamento internacional, foram 
os anfitriôes especiais desta so- 

lenidade. Ecfipsaiam todos os 
outros vultos representativos 
dos vàrios paises convidados e 
présentes em Lisboa. 

Por estranha ironia do desti- 
no, o Brasil — a primeira gran- 
de naçâo independente a emer- 
gir do fenômeno iuso-tropical 
— e o Reino Unido (nosso mais 
velho aliado) iimitaram-se a 
comparecer, sem que às suas 
embaixadas fosse dado o reievo 
(ou o caràcter) que, em diferen- 
tes circunstâneias, talvez fosse 

normal. É que o «novo cicio» 
alterou bruscamente o 
condkionalismo histôrico das 
nossas relaçôes externas. 

No momento présente, ao 
primeiro magistrado da Naçâo 
bastar-lhe-à registar a presença 
^ ^ representatividade 
(simultâneas) Hac duas super- 
potêneias que sâo, no fim e ao 
cabo, berdeiras do Império e 
garantes do protectorado em 
que nos transformàmos apôs a 
entre nos Muammar Al Qathafi 
ou Yasser Arafat em representa- 
çâo das grandes Internacionais 
do Terrorismo! Outros, corn 
menos galôes, os terâo substi- 
tuido e talvez corn certa vanta- 
gem! Entre brancos, pretos e 
amarelos alguns devotos de 
«Sâo Marx» devem à Interna- 
cional do Ôdio a sua notorieda- 
de px>litica. E nos a todos con- 
cedemos o especial privilégio de 
se sentarem connosco na mais 
representativa das nossas assem- 
bleias da Repûblica. 

Graças a Deus que Madré Te- 
resa de Calcutà declinou o con- 
vite e nâo veto à Terra de Santa 
Maria misturada corn esta babi- 
lônia de nomes sonantes dos in- 
ternacionalismos contemporfi- 

neos que mal compreenderiam o 
esptrito e a grandeza dessa San- 
ta aima da caridade evangélica 
cristâ. Esperamos que em me- 
Ihor ocasiâo desviada de 
festejos politico-ideolôgicos a 
que a prôpria razâo de Estado 
nâo consegue emprestar o justo 
titulo de actos sobrenaturais. 
Madré Teresa possa, de facto, 
honrar-nos corn a sua visita, 
ajoelhando-se em Vila Viçosa e 
na Cova da Iria recolhida junto 
das imagens venerandas de Nos- 
sa Senhora da Conceiçâo, Pa- 
droeira do Reino, e de Nossa 
Senhora do Rosàrio de Fàtima, 
protectora da Naçâo Portugue- 
sa. 

Nestes dois marcos espirituais 
e religiosos da Naçâo a abnega- 
da Mâe dos Pobres, que em ter- 
ras do Indostâo relembra a ac- 
çâo missionària dos Portugue- 
ses, poderà comungar connos- 
co, rezando a Deus Nosso Se- 
nhor Todo Misericordioso a 
favor dos povos de todo o mun- 
do. 

LEMBRANDO 
JÙLIO DINIS 

, É oportuno comparar este 
1 acto de posse do Présidente da 

Repûblica — porque se lhe re- 
conhece uma tremenda carga 
(negativa) de exibiçâo em maté- 
ria de festividades e luxo — 
corn um outro que a Literatura 
Portuguesa regista nessa obra 
de que é autor Jûlio Dinis. Sen- 
do embora esse um acto de pu- 
ra fieçâo narrado pielo escritor 
possui particularidades e seme- 
Ihanças que realçam o dramatis- 
mo que, nesta ocasiâo, sobres- 
sai do acto de posse do actual 
Présidente da Repûblica. 

No romance popular, «Os Hi- 
dalgos da Casa Mourisca», o 
velho «fidalgo provinciano» se- 
nhor «D. Luis Negrâo de Vilar 
de Corvos» — ao tempo consi- 
derado (pelo escritor) como «o 
mais instruido e civilizado pro- 
prietàrio da sua provincia» —, 
tomou umà atitude que sô veio 
a corrigir anos depois e apôs 
considérât preenchidas todas as 
condiçôes para o efeito exigi- 
veis. 

Reza o romancista que o or- 
gidhoso fidalgo convidara «para 
jantar os représentantes da mais 
preclara nobreza dos arredo- 
res», corn o fim de festejar a vi- 
sita ao Solar da Casa Mourisca 
de sua sobrinha Gabriela, baro- 
nesa de Souto-Real. E, reaEr- 
mando que «os convidados (...) 
eram todos da mais genuina fi- 
dalguia da provincia», Jûlio Di- 
nis passa a palavra ao senhor 
«D. Luis» para se exprimir des- 
ta forma: 

«— Meus senhores, quando 
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hâ dias os convidei para virem 
a esta casa solenizar a honra 
que eu recebia da hospedagem 
da minha sobrinha, estava per- 
suadido que esta casa ainda era 
minha. (...). Peço-lhes humilde- 
mente perdâo de os haver, pela 
minha ignorâneia, sujeitado a 
esta baixeza». 

De seguida o velho aristocra- 
ta abandonou a «Casa Mouris- 
ca», pedindo asilo à «barone- 
sa», que lhe cedeu a sua resi- 
dêneia dos «Bacelos» onde pôs 
à disposiçâo do Tio todos os re- 
cursos de que dispunha. Assina- 
le-se que «D. Luis» fora ferido 
no seu orgulho de fidalgo ao to- 
mar conhecimento de uma divi- 
da contraida por seu filho pri- 
mogénito, «Jorge», junto de 
um antigo criado de lavoura, de 
nome «Tomé da Pôvoa», que, 
entretanto, se tornara proprietà- 
rio e lavrador dos mais impor- 
tantes daquela regiâo. 

Nâo discutamos nem as ra- 
zôcs morals, nem sequer os 
preconceitos que possam defmir 
esta atitude. Basta que tomemos 
conhecimento de que «amanhe- 
ceu alvoraçada e ruidosa a Casa 
Mourisca no dia destinado para 
o jantar, em homenagem a Ga- 
briela» e o «Solar dos senhores 
Negrôes de Vilar de Corvos» 
anoiteceu na quietude dramàtica 
résultante de um insôlito acnn- 

DOIS TIPOS 
DE PENSAMENTO 

Acontece que a shuaçâo do 
nosso Pafe on parte se asseme- 
Iha à dos «Fidalgos da Casa 
Mourisca». Mas, repare-se, ne- 
nhuma outra semelhança mais 
se aponta ou reconhece entre a 
atitude honrada do fidalgo e a 

ATLANTIDA 
TOURS EXPRESS 

A nossa Editora 
parte para 

S. Miguel (Açores) 

A convite do présiden- 
te da Atlântida Tours 
Express, sr, Viveiros de 
Sousa, a nossa editora 

partiu ontem para os Apo- 
tes. 

A sua deslocaçSo ao 
Arquipêlago relaciona- 
-se corn o voo inaugural 
daquela organizaçâo de 
Viagens e Turismo entre 
Toronto e a RegiSo Aço- 

WASAGA 
BEACH 

NEGÔCIO DE MOTEL E 
APARTAMENTO. Casa 
em tijolo, moderna, em 
tijolo; 3 quartos de ba- 
nho e cave acabada; 8 
unidades eficientemente 
mobiladas. Estacionameni 
to pavimentado. Agua e 
canalizapSô. Todo o ano. 
Oportunidade para um 
grupo formar um edificio 
Co-op. Informe-se! B-973. 
E.D. Langevin R.E.Ltd. 
940 Mosley St.,Wasaga 
Beach (705)429-3101 

nossa subserviêneia como Esta- 
do. «D. Luis» tomou, na emer- 
gêneia, a atitude que entendeu 
mais consentânea corn os seus 
pergaminhos aristocràticos. Em 
obediência àquilo que conside- 
rava como ponto de honra da 
Nobreza levantou-se, pediu des- 
culpa aos convidados e reti- 
rou-se para sempre das grandes 
reuniôcs sociais. Corn essa ati- 
tude consumou-se uma tragédia, 
mas abriu-se de par em par a 
porta de saida que havia de per- 
mitir a reabilitaçâo do Solar e 
da Familia. 

Num conflito de razôes mo- 
rals o àrbitro esteve à altura da 
situaçâo. E os célébrés «fidalgos 
do Cruzeiro» — obstinados em 
subverter o ambiente festivo — 
nâo conseguiram todavia levar 
avante o maquiavélico piano de 
dissoluçâo moral que preten- 
diam tornar extensivo aos seus 
primos «Mauricio» e «Jorge». 

Este, aliàs, fiel aos deveres de 
filho mas inconformado corn a 
situaçâo da casa e revoltado 
contra o acto de falsa magnifi- 
cêneia constituido pelo alegado 
banqueté, achava nâo baver o 
direito de tamanho sacrificio ou 
de tâo inglôria atitude. Cum- 
priu exemplarmente os desejos 
de seu pai e providenciou para 
que nada faltasse do que ainda 
existia na «Casa Mourisca». Is- 
to sem embargo de reconhecer 
que as testas sô devem reali- 
zar-se quando para tal existam 
condiçôes e meios e sempre 
«sem sumptuosidade que se sus- 
tente à custa alheia», exprimin- 
do-se deste modo: 

«— Enquanto esta casa tiver 
uma divida é à custa alheia que 
vive, gere dinheiro de outros e 
nâo lhe é airoso gastar em tes- 
tas e banquetes o que précisa 
para remir-se primeiro e para 
prosperar depois». 

O que era aplicàvel no caso 
dos «Fidalgos da Casa Mouris- 
ca» nâo serà razoàvel enten- 
der-se para o caso dos plebeus 
da casa sociaiista? 

Adeline Alves — DIA» 

de 12/3/86 — entende que sim, 
exactamente como eu e decerto 
milhôes de portugueses. Mas jà 
assim o nâo entende o politico 
sociaiista dr. Almeida Santos 
cujas declaraçôes sobre o assun- 
to recolhi deste mesmo matuti- 
no e de nûmero correspondente 
ao referido dia 12/3/86. 

O ex-candidato a primei- 
ro-ministro acentua que «des- 
lustrar o brilho da festa de to- 
dos corn ôbvios sinais de mau 
perder, como esse de achar ex- 
cessives os respectives gastos», 
é uma atitude imperdoàvel! 
Considéra que «esse momento 
ûnico de tanto refoço de presti- 
gio para a Pàtria de todos nôs e 
essa oportunidade impar de 
contactât e pôr em contacte 
chefes politicos de tanto reievo» 
nâo se podia (nem dévia) per- 
der! E, de facto, foi bem apro- 
veitada para a propaganda do 
partido, do sistema e do regime 
que o sustentam e o promove- 
ram a um dos partidos-chamei- 
ra da Repûblica... 

Adelino Alves, muito mais 
consciente, exprime-se deste 
modo: — «E no momento em 
que escrevo estas linhas, avassa- 
la-me o espirito o facto histôri- 
co de esbanjar dinheiro — fa- 
la-se em centenas de milhar de 
contos — sô para comemorar 
ou solenizar a tomada de posse 
do novo Présidente da Repûbli- 
ca, que certamente nunca soube 
o que sâo os remorsos estoma- 
cais». Acrescenta o distinto jor- 
nalista que «foram 1800 (dizem 
os jornais) os que se sentaram à 
mesa fma e rica do Palâcio da 
Ajuda, a banquetearem-se no 
ambiente luzido e resplandes- 
cente de iguarias caras e bem 
confeccionadas, regadas de vi- 
nhos odorîferos, sô porque o 
supremo magistrado da Naçâo 
tornara posse das suas fun- 
çôes...» 

As duas opiniôes que acabo 
de registar reflectem dois tipos 

Continua na pdgina 6 
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Tunsmo tern vindo a crescer nos Açores 

MOTA AMARAL PR0PÔE "DESENVOLVIMENTO CAUTEIOSO” 
O présidente do govemo dos Açores, Mots Amaral,       — ' ' * ■' 

defendeu que o desenvolvimento turistico da regiâo au* 
tônoma «tem de ser felto de forma cautelosa, por ser de 
dois gumes». 

O chefe do executivo aço- 
riano opinou que o desenvol- 
vimento turistico açoriano 
tem sido feito, por isso, «de 
forma prudente». 

Mota Amaral, falando no 
jantar de encerramento dos 
dois dias de reuniôes dos de- 
legados da TAP em Ponta 
Delgada, referiu que os Aço- 
res «estâo a preocupar-se 
corn o sector turistico como 
pôlo de desenvolvimento». 

Na altura, o vice-presiden- 
te da TAP, Abilio Rodri- 
gues, destacou os resultados 
positivos alcançados pela 
transportadora aérea nacio- 
nal em 1985 e elogiou o tra- 
balho de todas as delegaçôes 
da companhia. 

As delegaçôes da TAP no 
Brasil, Suiça e Holanda fo- 
ram premiadas por serem as 
mais dinâmicas, e as da Ma- 
deira, Itàlia e Bélgica foram 
mencionadas por também se 
encontrarem entre as melho- 
res. 

TAP: DESAFIOS 
SÂO ATINGiVEIS 

Os desafios comerciais es- 
tabelecidos para a TAP «sâo 
atingiveis, havendo âreas on- 
de se prevêem fortes hipôte- 
ses de os uitrapassar numa 
conjuntura favorâvel», reve- 
laram por outro lado qua- 
dros superiores da direcçôo 
gérai comercial em Ponta 
Delgada. 

A declaraçâo foi feita em 
conferência de Imprensa 
apôs dois dias de reuniôes de 
todos os delegados da TAP 
com responsàveis pela direc- 
ç3o gérai comercial da com- 
panhia e représentantes do 
conselho de administraçâo. 

Um comunicado distribui- 
do aos jomalistas considéra 
«fundamental» continuât a 
orientaçâo que tem vindo a 
ser seguida de melhoria de 
resultados e de prestaçâo de 
um serviço de qualidade. 

Nos encontros foi definida 
a estratégia da TAP «numa 
ôptica de recupteraçao e de- 
senvolvimento da empresa, a 
curto e a médio prazo, tendo 
em conta o contexto de mer- 
cados e o quadro europeu 
onde o pais se encontra inte- 
grado». 

Foram também apontados 
nas reuniôes os objectivos 
quanto à qualidade dos ser- 
viços, à captaçâo de tràfego 
nos periodos de baixa e mé- 
dia estaçâo e definida uma 
orientaçâo quanto à melho- 
ria de captaçâo do tràfego de 
negôcios e de utilizaçâo da 
classe «Navigator». 

Manuel Bastos, responsà- 
vel pela direcçâo comercial 
da TAP, anunciou aos jor- 
nalistas que a partir de No- 
vembro a companhia vai li- 
gar Boston ao Funchal atra- 
vés da Terceira. 

Referiu que o voo entre 
Ponta Delgada e o Porto é 

uma experiência que «nâo 
esté a résultat totalmente» e 
considerou a Sata como 
«mais um» operador «char- 
ter» a concorrer corn a TAP 
entre a América e as Regiôes 
Autônomas. 

CAMAS AUMENTAM 
NOS AÇORES 

Até ao final de 1988 os 
Açores poderâo oferecer 
mais de très mil camas corn 
a entrada em funcionamento 
de todas as infra-estruturas 
turisticas previsiveis, disse o 
director regional de turismo. 

Madruga da Costa, que 
participou no Segundo En- 
contro de Turismo Açoriano 
na Horta, afirmou que «a 
questâo dos «hotéis dos 
franceses» esté em fase de 
resoluçâo ràpida, corn con- 

clusôes possiveis ainda este 
mês». 

Os «hotéis dos franceses» 
em S. Miguel sâo os Baia 
Palace, em Âgua d’Alto, e 
Monte Palace, nas Sete Ci- 
dades. 

A «Esta», uma empresa 
subsidiària da TAP e da Es- 
toril-Sol, mostrou interesse 
em explorât no Verâo deste 
ano os dois hotéis de luxo 
que se encontram fechados 
por dificuidades econômicas 
dos proprietârios. 

O interesse da TAP na ex- 
ploraçâo dos hotéis surgiu 
depois de as unidades hote- 
leiras micaelenses jà estarem 
esgotadas para o prôximo 
Verâo e ser necessàrio garan- 
tir camas para as tripulaçôes 
da transportadora aérea na- 
cional em S. Miguel. 

O director de turismo con- 
firmou a construçâo do cam- 
po de golfe das Fumas, em 
S. Miguel, de outro campo 
no Châo Frio, na Horta, 

Faial, e complementariedade 
do campo de golfe da Tercei- 
ra. 

Madruga da Costa acredi- 
ta que o mercado turistico 
espanhol, ainda nâo explora- 

do nos Açores, deverâ cres- 
cer «muito depressa» nos 
prôximos anos no arquipéla- 
go. 

O director de turismo refe- 
riu que os «work-shops» que 
se têm realizado em Lisboa e 
Porto «têm dado uma divul- 
gaçâo correcta dos Açores 
como destino turistico». 

«As coisas começam a to- 
mar uma certa forma na 
oferta turistica», disse Ma- 
druga da Costa, acrescentan- 
do que a época turistica alta 
tem vindo a ser alargada na 
regiâo, passando dos très 
meses do Verâo para quase 
todo o ano. 

O total de hôspedes de ho- 
telaria em 1985 nos Açores 
foi de 85 261, gerando o nù- 
mero de 254 639 dormidas, 
verificando-se em relacçâo a 
84 uma subida de 5,3 por 
cento no numéro de hôspe- 
des e de 3,7 por cento no nu- 
méro de dormidas. 

Os paises que enviam mais 
turistas para os Açores sâo a 

Alemanha, Reino Unido e 
França. 

A ilha de S. Miguel, a 
maior dos Açores, foi o des- 
tino preferencial dos turistas 
europeus e do continente 

português para passar férias 
nos Açores. 

COBERTURA 
INTEGRAL DA RTP 

O governo açoriano apro- 
vou na Graciosa o piano de 

infra-estruturas dos projectos 
que permitirâo a integral co- 
bertura televisiva da regiâo. 

O gabinete de Mota Ama- 
ral, reunido em conselho em 
Santa Cruz da Graciosa, 

apôs uma visita à ilha, apro- 
vou a criaçâo de um grupo 
coordenador do projecto de 
construçâo do novo hospital 
de Ponta Delgada. 

Foi aprovada legislaçâo 

alterando o regime fiscal dos 
tabacos como consequência 
da adesâo de Portugal à 
CEE e foi apresentado a 
conselho um diploma sobre 
o regime de aquisiçâo, por 
individuos nâo residentes no 
pais, de parcelas de prédios 
rùsticos situados na regiâo. 

O governo açoriano apro- 
vou ainda um diploma defi- 
nindo os critérios de distri- 
buiçâo das verbas do Fundo 
de Equilibrio Financeiro pe- 
las Câmaras da regiâo e uma 
proposta que visa simplificar 
o processo de atribuiçâo de 
habitaçâo a funcionârios e 
agentes da administraçâo re- 
gional dos Açores. 

ÂGUA MINERAL 
«Lombadas» 

Os proprietârios das âguas 
minerais das «Lombadas». 
em S. Miguel, vâo triplicar a 
produçâo e garantir «uma 
mais eficaz estabilidade» fisi- 
co-quimica e bacteriolôgica, 
segundo as normas exigidas 
pelos paises comunitârios. 

O matutino «Açoriano 
Oriental» noticia que a em- 
presa proprietària das àguas 
vai fazer um investimento de 
30 mil contos, num aumento 
de produçâo que permita 
uma exportaçâo para o mer- 
cado europeu. 

O caudal da âgua das 
Lombadas, cujo consumo se 
restringe aos Açores e comu- 
nidades de emigrames nos 
Estados Unidos e Canada, é 
de 80 metros cùbicos por ho- 
ra, o que o coloca entre os 
maiores do mundo de àguas 
gasosas naturals. 

A empresa vende anual- 
mente 35 mil grades de 24 
garrafas de âgua das Lomba- 
das, enquanto o grupo pro- 
prietârio dessa empresa ven- 
de cerca de 3,5 milhôes de 
grades/ano. 

«A pequenez do mercado 
açoriano inviabiliza grandes 
investimentos e os elevados 
custos do binômio vasilha- 
me-transporte e de uma ins- 
talaçâo de garrafas de vidro 
dificultam uma penetraçâo 
das Lombadas no estrangeiro, 
compativel corn o caudal dis- 
ponivel e as qualidades da 
âgua», référé o «Açoriano 
Oriental» de ontem. 

Afirma estudo norte-americano 

AYANCAR COM ZONA FRANCA DE St^ MARIA 
ANTES QUE OS ESPANHOIS SE ANTECIPEM 

Um estudo norte-americano recomenda ao governo açoriano 
o lançamento «imediato» das acçôes conducentes à implemen- 
taçâo da zona franca de Santa Maria, foi ontem anunciado. 

O estudo, citado num reiatôrio da Comissâo dos Assuntos 
Econômicos e Financeiros e entregue agora à Assembleia Re- 
gional, defende que o gabinete de Mota Amaral «nâo deve per- 
der o momento da entrada de Portugal na CEE, antecipan- 
do-se assim ao aparecimento de outras zonas francas por parte 
dos espanhôis». 

O reiatôrio da comissâo parlamentar révéla que 50 por cento 
das empresas que se encontram virtualmente interessadas na 
zona franca de Santa Maria sâo brasileiras. 

Prossegue que nâo têm aparecido empresas europeias, o que 
significa que a zona franca de Santa Maria «apresenta perspec- 
tivas como um centro ordenado para o interior da Comunidade 
Eurpeia, a partir de paises que lhe sâo alheios». 

A Comissâo dos Assuntos Econômicos e Financeiros da As- 
sembleia Regional dos Açores révéla que a credibilidade do es- 
tudo americano «é de alguma maneira confirmada» pelo pro- 
pôsito declarado do seu autor em constituir uma empresa desti- 
nada a ser concessionària do lançamento e operaçâo da zona 
franca. 

O estudo americano citado pela comissâo mostra-se favorâ- 
vel à instalaçâo, no porto de Vila do Porto, em Santa Maria, 
de uma unidade de reparaçâo de barcos que deverâ estar pre- 
parada para desmontar navios velhos. 

Preconiza a montagem em Santa Maria de uma instalaçâo de 
processamento de produtos alimentâtes vindos do mar e outra 
instalaçâo de produçâo de fàrmacos, brinquedos e têxteis. 

Outra das actividades consideradas «mais propicias» pelo es- 
tudo americano é a montagem de equipamento de telecomuni- 
caçôes, que séria promovido corn base no aproveitamento por 
reconversâo da mâo-de-obra qualificada da ANA. 

O governo açoriano vai apresentar brevemente ao Parlamen- 
to Regional uma proposta de diploma visando um conjunto de 
incentivos financeiros a concéder às empresas que se instalem 
na zona franca. 

O gabinete de Mota Amaral tem vindo a reforçar o diàlogo 
corn as instituiçôes comunitârias, nomeadamente corn o Banco 
Europeu de Investimentos, no sentido de promover a zona fran- 
ca, com arranque previsivel em 1987. 

Prof. Adriano Moreira réédita o «Novissimo Principe» 

0 ESTADO PORTUGUÊS CONTINUA HOJE UM VERDADEIRO ESTADO-ESPECTÀCULO 
«Mas o povo que abrira as portas ao rei, achan- 

do-se dentro em pouco desiludido da esperança 
de melhor sorte, bem cedo se desgostou do novo 
Principe». 

o prof. Adriano Moreira, 
tem frequentemente abordado a 
temàtica do poder, a sua origem 
e relaçôes corn a sociedade e, 
sobretudo, o saber-se quem na 
realidade o detém. 

Numa ràpida abordagem, fâ- 
cil è constatar-se os pontos de 
coincidência entre o pensamento 
do prof. Adriano Moreira e o 
de Nicolau Maquiavel. E, aqui, 
importa começar por citar o 
Autor, quando desmonta a car- 
ga negativa que hoje envolve o 
teôrico florentino: «A mâ repu- 
taçâo criada a Maquiavel em al- 
guns sectores, foi talvez obra de 
interessados em que os contri- 
buintes o nâo leiam. Ele nâo fez 

Maquiavel, in «O Principe» 

um tratado de moral, nem dou- 
trinou o que se deve fazer. Des- 
creveu simplesmenie o Principe 
e os seus procedimentos». 

Um Principe que hoje nos 
aparece sob as mais variadas 
aparências: «O Novo Principe 
vestiu-se corn roupagens varia- 
das: burguesia, personalidade 
carismâtica, partido, tecnocra- 
cia, exército», escreve o Autor, 
em «O Novissimo Principe», 
cuja quarta ediçâo acaba de ser 
lançada pela «Ediçôes Gauge». 

Apôs a revoluçâo (ou gol- 
pe?), de 1974, o Novissimo 
Principe foi, fora de dùvidas, o 
MFA — Movimento das Forças 
Armadas — que convém nâo 

confundir corn as Forças Arma- 
das. 

Principado que durou pouco, 
uma vez que os militares, como 
frequentemente acontece, nâo 
souberam guardar o poder sô 
para si. Divididos, ineficazes, 
sem um ideârio minimamente 
aceitâvel, ingénuos e âvidos, os 
militares tiveram de socorrer-se 
dos politicos e, corn eles, com- 
partilharem o poder: «Convém, 
portante, averiguar como se 
formou a nova classe politica e, 
enfim, saber quem é o Novissi- 
mo Principe. A primeira obser- 
vaçâo que a anàlise sugere, é 
que os militares que assumiram 
o contrôle das Forças Armadas, 
corn a designaçâo ostensiva de 
Movimento das Forças Arma- 
das (MFA), nâo tiveram nunca 
a intençâo de entregar o poder 
a terceiras formaçôes, antes 
sempre entenderam dever guar- 
dar para si p'rôprios a posiçâo 

proéminente. O contrario é que 
séria novidade, porque nâo é da 
natureza das coisas que o poder 
seja tirade a uns para o dar a 
outres, como nas histôrias do 
bom ladrâo». 

Assim, os militares foram 
forçados a «enriquecer» a re- 
cém formada democracia corn o 
advento da nova classe politica. 

E, comenta o prof. Adriano 
Moreira, «foi desde logo évi- 
dente que da precauçào revolu- 
cionâria fazia parte a definiçâo 
de uma imagem democràtica, 
que lhe permit isse filiar-se na 
teoria da legitimidade ocidental, 
estando jà assegurada a convi- 
vêneia corn a legitimidade das 
repûblicas popularcs». Uma 
imagem democràtica, acrescenta 
o Autor, que linha mais a Ver 
corn a « preocupaçào» corn essa 
mesma imagem do que «preocu- 
paçào corn a essência das coi- 
sas». 

«Tal classe politica foi con- 
tratada em termos de incitai os 
estudiosos a encontrar o deno- 
minador comum que orientou a 
relaçào. Nâo è dificil verificar 
que, nâo obstante todos os ex- 
cessos que caracterizam a luta 
interna do MFA, e que durante 
um grave période, cuJas cinzas 
nâo apagaram o fogo, revela- 
ram a proeminência do Partido 
Comunista no processo de deci- 
sào, a classe politica contratada 
manteve-se a mesma até hoje». 

Começando por uma mera 
questâo laboral de sabor mais 
ou menos sindicalista por parte 
de alguns militares desconten- 
tes, rapidamente explorado pe- 
los que desejavam «a abertura 
da rota do Indice e do Atlânti- 
co às frétas soviéticas», o 25 de 
Abril transformou-se, a breve 
prazo, no trampolim para uma 
certa esquerda que, geralmente 
instalada no estrangeiro, espia- 

va a sua oportunidade. A ela se 
juntaram os aventureiros e um 
ou outro «dissidente» saido do 
antigo regime. 

Fàcil se torna explicar o papel 
prépondérante dos comunistas. 
Eles traziam à revoluçâo uma 
doutrina, um programa e a sua 
folha de serviços. 

Os militares, apagados os 
ecos do clarim de uma revolu- 
çâo incruenta, nada tinham pa- 
ra dar — nos seus camuflados 
marciais, estavam mais nus do 
que antes. Pior: nâo tinham pa- 
ra apresentar «os sacrificados 
exemplares que costumam mo- 
bilizar as energias colectivas pe- 
lo exemplo. Nâo consta que te- 
nham perdido patrimônio, dimi- 
nuido os proventos, atrasado 
carreiras. Pelo contràrio, os que 
nâo foram excluidos pelas emer- 
gentes rivalidades ou incompati- 
bilidades de fundo, todos me- 
Ihoraram visivelmente de condi- 
çâo profissional e material». 

E, nem valerà a pena, como 

argumentava um membro do 
MFA, face ao descalabro do 
pais, dizer que «a democracia 
nâo pode construir-se sem san- 
gue, suores e làgrimas». Por- 
que, como escreve o prof. 
Adriano Moreira, nâo pode dei- 
xar de notar-se, «no caso pre- 
sente, que esses respeitâveis li- 
quidos estâo a ser derramados 
pelos outros e nâo pelos que 
participaram no desencadear do 
processo, sem terem uma dou- 
trina, um piano, uma estratégia, 
um programa». 

MUDAR DE SENHOR 

Agarrados ao poder, os No- 
vissimos Principes brincam à al- 
ternâneia democràtica, numa 
rotaçâo das mesmas figuras. O 
povo, motor putativo da revolu- 
çâo, «o povo soberano vota 
mas nâo manda. O màximo de 
liberdade que até hoje conse- 
guiu, foi ter intervençâo na es- 
colha de quem manda, usando 
listas que nâo escolhe», afirma 
o Autor. 

E, aqui, de novo,a sombra de 
Maquiavel quando afirma ser 
«dificuldade natural que é co- 
mum a todos os principados no- 
vos: a dos homens mudarem 
frequentemente de senhor, jul- 
gando que esta mudança sô lhes 
traz vantagens». 

A vantagem do eterno retor- 
rio, evidentemente. 

Ainda hà poucos dias, numa 
curta entrevista à RDP-Antena 
Um, o prof. Adriano Moreira 
afirmava: «O Estado português 
tem sido até hoje verdadeira- 
mente um Estado-espectàculo e 
a app-êneia do exercicio do po- 
der nâo corresponde à realida- 
de. Podemos dizer que o poder 
continua distribuido por muitos 
grupos de interesses, por muitos 
grupos de pressâo e que, no as- 
pecto formai, està mais situado 
nos directôrios dos partidos po- 
liticos do que nos ôrgâos que a 
soberania aponta como sendo 
responsàveis pelo poder politi- 
co». 

Como està à visia. 
Pelo que nâo é de espantar 

que perdido o sentido do desti- 
no nacional, abandonada a sua 
ancestral vocaçào universalista, 
regressado a uma Europa mer- 
cantilista no porâo das naus de 
onde saira em busca da gloria, 
trocados os valores morais pelos 
materials, abjectamente hedo- 
nista, sem «outros critérios que 
nâo sejam o nivel de vida, o 
produto nacional bruto, a 
renda per capita, o bem-estar 

material», o povo soberano tro- 
que de senhores como quem 
muda de camisa e nâo respeita 
nenhum deles. 

Porque como ensinava esse 
outro renascentista, teôrico do 
poder, como Maquiavel, o nos- 
so Luis de Camôes: «Quem faz 

injuria vil e sem razâo / Corn 
forças e poder em que està pos- 
to, / Nâo vence, que a vitôria 
verdadiera / E saber ter justiça 
nua e inteira» (Lusiadas, X, 
58). 

CRISE 
DE LEGITIMIDADE 

Uma crise de vatores que acaba 
por pôr em causa a prôpria legitimi- 
dade do poder, que obriga, na 
falta delà, a inventar sucedâ- 
neos. Escreve o prof. Adriano 
Moreira: «Na vida politica, a 
legitimidade nâo é infelizmente 
toda a força: apenas fortalece, 
embora consideravelmente, o 
poder. Por isso, quem a nâo 
tem a imita e que a possui a de- 
fende.» 

Sendo a legitimidade «uma 
relaçâo directa corn a vontade 
do corpo politico» e nem sem- 
pre coincidindo corn a legalida- 
de, «como esta nâo é fatalmen- 
te o espelho da justiça (...) no 
meio fica o desagradàvel pro- 
blema da força, que nâo està 
sempre associado à legitimida- 
de, mas é a essência do fenôme- 
no politico». 

E acrescenta: «Pode aconte- 
cer que a legitimidade seja com- 
pléta e a força nenhuma». Coi- 
sa que, aliàs, nâo preocupava 
muito a Maquiavel, pra quem a 
força era suficiente. Dissertando 
sobre se, para o Principe séria 
mais vantajoso ser temido ou 
amado, afirmava: «Acho que é 
précise ser ambas as coias; mas, 
como nâo é fàcil reunir em si 
estas duas qualidades, quando 
se està limitado a um sô destes 
meios, acho que è mais seguro 
ser temido do que amado». 

Mais em conformidade, corn 
o pensamento de Adriano Mo- 
reira, estarà Camôes quando 
cantava: «E a sua Pàtria, o rei 
temido e amado, / o prémio e 

gloria dâo...» (Lus., X, 144). 
Corn eles Sà de Miranda, diri- 
gindo-se a D. Joâo III, fazendo 
o contraste entre este e os reis 
que necessitavam de se cercar 
de guardas e armas: «Sem ferro 
e fogo que espante, / Corn duas 
canas diante / És amado e és 
temido». 

Adriano Moreira termina o 
seu «O Novissimo Principe», 
corn estas palavras que, quase 
10 anos passados, nâo perderam 
a actualidade: 

«Ninguém pode prever como 
ira acontecer em Portugal. Os 
nomes importam muito na vida 
politica, mas, por dentro das 
coisas, as formaçôes que se 
afastam desse consenso nâo é 
verdade que possam ou queiram 
coexistir em pluralisme, e real- 
mente trânsformar os principios 
numa técnica, e os valores num 
oportunismo. O modo anormal 
como se definiu o eleitorado em 
Portugal, vigiado por correge- 
dores armados, forçado a escu- 
tar uma doutrinaçâo de vingan- 
Ça, obrigado a nâo se afastar de 
regras impostas por um poder 
que sô possuia a legitimidade da 
vitôria, vivendo uma experiên- 
cia que nâo tinha, violentado 
pelo abuso sem precedentes dos 
meios de _comunicaçâo, sofren- 
do o surrealismo da acumulaçâo 
do processo da legalizaçâo corn 
o processo de competiçâo entre 
os poderes emergentes e insub- 
missos a qualquer legalidade, 
tudo nâo permite assegurar que 
tenha conseguido votar de acor- 
do corn as suas opçôes existen- 
ciais. Votou ùtil, nâo votou es- 
clarecido. E deste modo, existe 
no actual sistema uma clara e 
vigorosa distinçâo entre a maio- 
ria para a Assembleia da Repû- 
blica, e a maioria Presidencial 
que elegeu o Présidente da Re- 
piiblica. Como sempre que a 
desordem campeia, e como ensi- 
naram todos os clàssicos, a de- 
magogia obriga à personaliza- 
çâo da chefia. Isto nâo tem ne- 
cessariamente ligaçâo directa e 
prévia corn a pessoa que vai 
ocupar o cargo, porque, como 
observou um velho parlamen- 
tar, a chefia do Estado é desti- 
no, nâo é carreira. Mas a graça 
de estado nâo é um fenômeno 
sem importâneia. Todo o ho- 
mem pode crescer corn ela. E, 
no caso português, sô essa legi- 
timidade aparece hoje como 
sendo a porta estreita por onde 
pode passar a normalizaçâo da 
vida politica, impondo um en- 
tendimento humanista e 
personalista à interpretaçâo dos 
textos constitucionais, e uma 
pràtica civilizada ao comporta- 
mento do sistema. Nâo è de le- 
galidades que se trata porque, 
como ensinou friamente Talley- 
rand, os preceitos constitucio- 
nais costumam ter a elasticidade 
suficiente para consagrarem o 
que a necessidade exige. Trata- 
-se do real sistema politico, e 
nâo da imagem formai dos tex- 
tos. Nele avulta o problema das 
Forças Armadas, que é necessâ- 
rio reconduzir à normalidade 
institucional. Nâo hà quem pos- 
sa antever a evoluçâo de um sis- 
tema que foi implantado de ma- 
neira tumultuosa e no quai cada 
diferença teima em tornar-se 
dominante e exclusiva. As For- 
ças Armadas guardaram o po- 
der. Também pode acontecer 
que tenham de assumir a res- 
ponsabilidade, se a normaliza- 
çâo nâo lhes indicar o caminho 
mais natural da compléta subor- 
dinaçâo ao governo eleito. Mas, 
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27 anos de experiência. 
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GRATUITAMENTE! 
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BALHO E SUA LEGALIZAÇÀO, TENDO POSSIBI- 
LIDADE DE SE TORNAR IMIGRANTE. 

A nossa honestidade de 28 anos de experiência 
e um crédité para solucionar o seu problema. 

1348 Dundas Street West, Toronto 
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CONSORZlO 
estarà sempre ôonsigo! 

CONSORZlO CALIFORNIA G|IAPE 
MOSTO, TIPO CASEIRO, GARANTIDO 

BRANCO E TINTO 

2 Croham Rd.(2bl. O.da Caledonia) 783-5944 
783-5833 

Finchdale Plaza, Finch (a leste da Islington)742-2013 
Kennedy Rd./Clarence (Brampton) 454-0142 

181 Sherman Ave. N.(N. da Barton)Hamilton 544-2447 

Igreja Adventista 
do Sétimo Dia 

506 College Street, Toronto 

* Dotaingos, as 8 P.M.- Progtama da Familia 
* Quartas Feiras, às 8P.M.-Hora da Prece 
* Sâbados, às 9.30 A.M. - Escola Bîblica 
* Sâbados, às 10.45 A.M. - Culto de Adotaçâo 

* A QUALQUER MOMENTO, 
tELE-ESPERANÇA, uma palovra amiga 

Disque 923-1069 

Até hâ bem pouco lempo es- 
quecida e abandonada, a alfar- 
roba passou, num escasso pério- 
de de dez anos, de parente po- 
bre dos frutos algarvios para 
um dos mais promissores, equi- 
parando-se ou superando mes- 
mo em valor o dos citrinos ou 
da amêiltloa. 

De uma cotaçâo quase nula 
ainda nâo hà muito tempo, o 
agricultor viu crescer de ano 
para ang o preço deste fruto: 
dos 300 a 400 escudos, por ar- 
roba, de 1984, para os 600 escu- 
dos de 1985, para os mil escu- 
dos de 1986. 

O fenômeno encontra explica- 
ç3o na procura do mercado in- 
ternacional, para onde é escoa- 
da quase toda a produçâo aigar- 
via, sob a forma de produto 
transformado. 

De uma exportaçao de cerca 
de um milhao de contos em 
1984, passou-se — segundo da- 
dos do Nùcleo Empresarial da 
Regiâo do Algarve — para 1,5 
milhôes no ano passade, espe- 
rando-se que se atinjam este 
ano os très milhôes. 

A «febre da alfarroba», co- 
rne jâ se pode designar o am- 
biente gerado junto de agricul- 
tores, industrials e até nos servi- 
ços oficiais, começou na década 
de setenta corn as cotaçOes in- 
temacionais a subirem à medida 
que as descobertas da sua apli- 
caçao se iam multiplicando. 

De alimento para gado, a al- 
farroba passou em pouces anos 
a ser utilizada de vinte e nove 
processes diferentes. 

Uns fazem corn ela chocola- 
tes, outros bolachas e biscoitos, 
aguardentes e licores ou, mes- 
mo, âlcoois puros. Mas nâo é 
ainda neste campo que lhe sâo 
reconhecidas as suas grandes 
particuiaridades. 

Muitas das utilizaçôes, talvez 
as mais importantes, sâo segre- 
do. Sabe-se, no entanto, que é 
um elemento fundamental em 
determinados predutos alimen- 
tares transformados, sendo tam- 

O fruto tijpico da zona mediterrânica é aproveitado para raçôes 
e para chocolates, bolachas, aguardentes e alcoôk puros 
bém bastante importante na in- 
dùstria. 

«A alfarroba é um fruto do 
future», disse o présidente do 
Nùcleo Empresarial do Algarve, 
Antônio Boronha, responsâvel 
por uma das très unidades 
transformadoras de alfarroba 
na regiâo. «Hâ mercado e vai 
continuar a havè-lo», acrescen- 
tou. 

O pomar de alfarrobeira al- 
garvio situa-se numa faixa de 
terreno do barrocal (entre a ser- 
ra e o litoral) corn cerca de de- 
zassete mil hectares, que se es- 
tende desde o concelho de Silves 
até ao de Vila Real de Santo 
Antônio. 

Em tempos foram inventaria- 
das na regiâo um milhâo e seis- 
centas mil ârvores, das quais 
cerca de 686 mil no concelho de 
Loulé, mas hoje esse numéro 
deverâ ser inferior devido à de- 
gradaçâo do pomar. 

A produçâo algarvia, estima- 
da em cerca de trinta mil tone- 
ladas, représenta somente dez 
por cento do total mundial. A 
Espanha é o principal produtor, 
corn cerca de 40 por cento. 

Assegurada por algumas de- 
zenas de milhares de pequenos 
agricultores, a produçâo regio- 
nal tem vindo a decrescer nos 
ùltimos 15 anos, resultado da 
reduçâo do numéro de ârvores 
(muitas delas arrancadas para 
plantaçâo de citrinos) e da sua 
degradaçâo. 

«Até 1984, por todo o lado, 
corn notâveis excepçOes, podiam 
observar-se sinais de abandono 
das prâticas tradicionais de ma- 
nutençâo e revigoramento de 
pomares», escreveu, numa co- 
municaçâo ao Congresso do Al- 
garve, Brito de Carvalho, res- 
ponsâvel por um grupo de tra- 
balho de valorizaçâo da alfarro- 
ba. 

tssa tendência, resultado do 

menor intéressé comercial da al- 
farrobeira em relaçâo às restan- 
tes ârvores que constituem o 
pomar de sequeiro algarvio, pa- 
rece ter conhecido, no entanto, 
uma mudança radical nos ùlti- 
mos dez meses. 

Assim, conforme acentua 
aquele técnico da Direcçâo Re- 
gional de Agricultura, «a degra- 
daçâo sente-se parar, cons- 
tatando-se a retoma do intéressé 
pela alfarroba». 

«Por muitos sltios jâ se vê 
desmatar, desafogar as ârvores, 
limpando-as, lavrando e tratan- 
do. Os serviços oficiais vêem tri- 
plicados os pedidos e começam 
a pensar em abrir novos vivei- 
ros» — acrescenta o mesmo téc- 
nico. 

A obtençâo de espécies para 
novos plantios estâ a cargo dos 
Serviços Florestais que se en- 
contram confrontados corn cons- 

tantes pedidos de novas plantas, 
cedidas gratuitamente desde que 
pedidas corn um ano de antece- 
dêneia. 

De uma produçâo habituai de 
dez a quinze mil aifarrobas, 
passou-se para oitenta mil no 
ano em curso e pensa-se produ- 
zir 180 mil para o prôximo. 

Conforme sublinhou Brito de 
Carvalho na sua comunicaçâo, 
estâ a começar «outro ciclo de 
intéressé pela alfarrobeira». 

Contudo, até que o repovoa- 
mento agora iniciado comece a 
dar os seus resultados vai me- 
diar um periodo de cinco a dez 
anos, tempo necessârio para 
que as novas alfarrobeiras co- 
mecem a produzir os primeiros 
frutos. 

A indùstria transformadora 
daquele fruto nâo apresenta 
problemas quanto a um aumen- 
to de produçâo, pois que excede 
largamente a indùstria de trans- 
formaçâo da grainha, que ac- 
tualmente, corn cerca de 3500 

toneladas, poderà na utilizaçâo 
plena dos seus equipamentos su- 
portar seis mil toneladas — dis- 
se Antônio Boronha. 

É na grainha, separada da 
polpa numa primeira fase da 
transformaçâo, que reside o 
maior valor econômico da alfar- 
roba, representando cerca de oi- 
tenta por cento das receitas de 
exportaçâo. 

Da grainha ob'tém-se uma fa-' 
rinha, a farinha do endosper- 
ma, destinada fundamentalmen- 
te ao fabrico de gomas utiliza- 
das desde a indùstria alimentar 
à indùstria têxtil, do papel, mi- 
ncira e farmacêutica. 

Também a polpa é exportada 
quase na totalidade (cerca de se- 
tenta por cento), sendo os prin- 
cipals importadores a Inglaterra 

e a Suécia. A sua aplicaçâo 
encontra-se igualmente na in- 
dùstria alimentar (piodutos die- 
téticos) e no fabrico de raçôes 
para gado. 

A procura nos mercados ex- 
ternos, segundo as palavras do 
présidente do Nùcleo Empresa- 
rial do Algarve, tem tendência a 
aumentar, nâo se prevendo a 
curto prazo qualquer problema 
corn uma eventual viragem ou 
saturaçâo do mercado. 

«Hâ mercado e vai continuar 
a havê-lo», disse Antônio Boro- 
nha, no que é secundado por 
um técnico da Direcçâo Regio- 
nal de Agricultura, que revelou 
registar a procura de gomas um 
aumento médio de 12 por cento 
no mercado internacional. 

O présidente do Nùcleo Em- 

presarial da Regiâo do Algarve 
manifestou, no entanto, alguma 
apreensâo quanto aos ^reços 
pedidos pelo agricultor para a 
alfarroba que, por estarem a ser 
de tal maneira altos, podem a 
prazo provocar uma ruptura. 

O fundamento da preocupa- 
çâo reside, conforme esclareceu, 
no facto de as indùstrias de 
aplicaçâo final dos derivados de 
alfarroba poderem vir a procu- 
rât outros produtos alternati- 
vos. 

Antônio Boronha salienta, 
por esse motivo, a necessidade 
de se encontrar «uma platafor- 
ma estâvel» no preço daquele 
fruto, travando um pouco os 
constantes aumentos de preço 
verificados desde a década de 
.'etenta. 

# 
$ 

Segundo astrônomos da Nova Gales do Sul 

COMETA "HALLEY” PODE CONTER UMA ESTRUTURA BÀSICA DA VIDA 
A detecçâo de matéria orgâni- 

ca no rasto ardente do cometa 
«Halley» dâ credibilidade a teo- 
rias que apontam para a possi- 
bilidade do cometa conter a es- 
trutura molecular da vida, se- 
gundo afirmam astrônomos. 

O cientista David Allen, di- 
rector do Observatôrio anglo- 
-australiano, em Coonabara- 
bran, no estado da Nova Gales 
do Sul, disse que a descoberta 
de matéria orgânica «nâo signi- 
fica necessariamente que as par- 
ticulas sejam biolôgicas ou ca- 
pazes de dar origem à vida». 

Sublinhando que «hâ de facto 
qualquer coisa de orgânico». 
Allen afirmou que a palavra 
«pode abranger tudo, desde o 
gâs butano que usâmes nos 
churrascos, até qualquer coisa 
como eu ou voeê». 

David Allen e I^ayal Wickra- 
masinghe, outro astrônomo do 
Observatôrio, descobriram, 
através de detectores de infra- 
vermelhos colocados num teles- 
côpio, particulas que contêm 
compostes quimicos, o que in- 
clui a estrutura molecular da vi- 
da, formada por âtomos de hi- 
drogénio e de carbono. 

Allen disse que se sabia que o 

hidrogénio e o carbono podiam 
ocorrer individualmente, no co- 
meta, sob a forma de gases, 
mas que as «ùltimas descobertas 
indicam que essas emissôes de 
gâs no cometa podem ter uma 
fonte orgânica». 

Para os dois cientistas do Ob- 
servatôrio anglo-australiano, a 
descoberta reforça a teoria, an- 
teriormente defendida, de que 

os virus e bactérias podem ser 
originados no espaço. 

Allen considéra que a ideia de 
que o cometa pode albergar or- 
ganismes vivos coloca a questâo 
de saber se terâo sido os corne- 
ras a introduzirem a vida na 
Terra. 

A ideia da existência desses 
organismes foi lançada por um 
astrônomo inglês, Fred Hoyle, 

que argumentou durante muito 
tempo que des poderiam expli- 
car os misteriosos surtos epidé- 
micos de gripe e tosse convulsa, 
que ocorrem quando um come- 
ta passa pelo nosso planera. 

Apesar de considérât que as 
recentes descobertas atribuem 
alguma credibilidade às teorias 
de Hoyle, David Allen afirmou 

nâo «acreditar presentemente na 
teoria das bactérias, o que nâo 
impede de procurât dados que 
permitam investigâ-las». 

Allen acrescentou que as anâ- 
lises finals das particulas depen- 
derâo da informaçâo obtida pe- 
la sonda «Giotto», que passou 
perto do «Halley», no mes pas- 
sade, e recolheu amostras de 
poeira. 

A sonda revelou que o nùcleo 
do planera parecia ser uma 
massa negra e informe, e nâo 
bola de neve suja que se tinha 
previsto. 

As informaçôes da «Giotto» 
foram confirmadas pelas sondas 
soviéticas «Vega 1» e «Vega 2», 
que indicaram que o nùcleo do 
«Halley» é très vezes maior e 
muito mais negro do que se es- 
perava. 

Em declaraçôes prestadas à 
Imprensa, Roald Sagdeyev, di- 
rector do Institute Soviético pa- 
ra a Pesquisa Espacial, disse 
que as duas «Vega», que atra- 
vessaram o cometa, em Março, 
a 8800 e 8200 quilômetros do 
seu nùcleo, descobriram que ele 
tem a forma de uma batata, 
suspensa num «casulo de poei- 
1.1». 

Equivoco estâ na «libertaçâo» 

SÂO DUAS AS TEOLOGIAS MAS SO UMA A YERDADEIRA 
«A Teologia da Libertaçâo ê 

nâo sô ùtil mas necessârta», diz 
um documento do Vaticano, 
distribuido depots da Pâscoa. 

Nâo constitui novidade para 
ninguém que a Santa Sé venha 
declarar que a Igreja de Roma 

CASA DE REPOUSO PARA A 

TERCEIRA IDADE 

36 Spencer Ave., Toronto 
(Oeate da Duffefin, Sut da King) 

Vida de Reforma 

Nos oferecemos um ambiente ûnico de ze 
amizade e segurança . . . 

* Pessoal de supervisâo profissional 
* Quartos privados ou semi privados 

lindamente mobilados 
* Escolha de menu — cozinha magnîfica 
* Servipo de empregada de quarto diârio 
*Actividades e entertenimento contînuo 
*24 horas de supervisâo de enfermeira 

e de mêdico. 

Dignifkada SPENCER HOUSE 
AVISO Às PESSOAS DE IDADE - Se pensa que podemos 
ajudâ-lo, ou a alguma pessoa amiga que précisa de auxi- 
lio, por favor, queira contactât Maria Melo 362-2485 

ou Ron Elliott 531-5737 

esté ao lado da «Teologia da 
Libertaçâo», se por esta desig- 
naçâo quisermos entender o in- 
téressé e a solicitude eclesial pe- 
la dramâtica situaçâo das clas- 
ses mais desprotegidas. Essa é 
uma constante da Histôria da 
Igreja, até porque toda a verda- 
deira Teologia é libertadora, da- 
do que sua tarefa é oferecer aos 
homens a Verdade. 

Agêneias de informaçâo di- 
vulgam, sem mais, que a Igreja 
dâ o «sim» à Teologia da Liber- 
taçâo, afirmaçâc que, sem ou- 
tras explicaçôes, dâ naturalmen- 
te aso a equivocos. Porque se 
trata da mesma designaçâo para 

Olympic Trophies 
183 Dovercourt Rd. 2?andar 

535-9555 

querer designar duas situaçôes 
bem distintas e mesmo antagô- 
nicas. 

Demos a palavra ao padre F. 
A. Pastor, jesuita e professor 
das Universidades Catôlica do 
Rio de Janeiro e da Gregoriana, 

em Roma: 

«A Igreja latino-americana 
tomou conscièneia dessa reali- 
dade dramâtica, jâ que uma si- 
tuaçâo de pobreza extrema sig- 

nifica para muitos homens, 
mulheres e crianças, miséria e 

sofrimento, fome e ignorâneia, 
marginalizaçâo social e politi- 
ca». E acrescenta: «Também o 
Episcopado brasileiro denuncia 
como «o mais devastador e hu- 
milhante flagelo» precisamente 
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a «situaçâo de pobreza desuma- 
na», em que vivem milhôes de 
latino-americanos, e que se ma- 
nifesta particularmente «em 
mortalidade infantil, em falta 
de moradia adequada, em pro- 
blemas de saùde, salàrios de fo- 
me, desemprego e subemprego, 
desnutriçâo, instabilidade no 
trabalho, migraçôes maciças, 
forçadas e sem protecçâo». 

Ora, a Igreja (nâo deve ser 
novidade para ninguém minima- 
mente culto), nâo pode esquecer 
estas situaçôes de absoluta ca- 
rêneia. O prôprio Papa Joâo 
Paulo II afirmou, em Puebla, 
que Cristo estâ ao lado dos 
pobres, acrescentando que «esta 
opçâo preferencial da Igreja pe- 
los ptobres e oprimidos deste 
mundo caracterizar-se-à por um 
triplice empenho: denunçiar a 
«pobreza desumana», entendida 
como carèneia injusta dos bens 
deste mundo necessàrios à vida; 
anunciar na sua pregaçâo a 
doutrina da «pobreza evangéli- 

ca», entendida como uma atitu- 
de de «abertura a Deus» e para 
corn os irmâos: rmalmente, em- 
penhar-se em favor dos necessi- 
tados, assumindo a sua condiçâo 
«voluntariamente e por amor», 
como forma extmia de testemu- 
nho cristâo». 

Quando, no Brasil, o Papa 
visitou uma favela no Rio de 

Janeiro, afirmou que «a liberta- 
çâo cristâ nâo se reduz à pura 
dimensâo terrestre,social ou cul- 
tural, econômica ou politica; a 
solicitude da Igreja para corn os 
pobres procura descobrir neles 
a imagem de Jesus e deve inspi- 
rar-se na ■ doutrina teolôgica e 
social da Igreja, embora tal 
doutrina deva ser entendida de 
forma criativa. 

Perante a situaçâo, o Episco- 
pado brasileiro recomendou al- 
gumas regras fundamentals de 
comportamento social: a solida- 
riedade entre ricos e pobres, en- 
tre regiôes ricas e pobres, a sub- 
sidariedade na promoçâo da co- 
munidade familiar e dos grupos 
populates, como corpos inter- 
mèdios na sociedade; o incenti- 
vo do movimento associativo e 
do movimento sindical; a parti- 
cipaçâo crescente no social, no 
politico e no cultural, no reli- 
gioso e no eclesial; uma maior 
socializaçâo na ôptica do bem 
comum e à luz da tradicional 
doutrina catôlica da chamada 
«hipôtese social» da proprieda- 
de privada, evitando, porém, 
todo o perigo de totalitarismo 
estatal». 

O padire Pastor fala de dupla 
teologia: a da transcendência e 
a da imanência, sublinhando 
que, «por vezes, um sector des- 
ta corrente procura articular 
teoreticamente o tema da liber- 
taçâo cristâ corn diversos moti- 
vos da tradiçâo marxista, pré- 
sentes no pensamento marxiano 
e nos diversos _neomarxisraos 
actuals, particularmente na vi- 
sâo do sentido da Histôria, da 
conflitualidade sôcial, da disse- 
metria econômica e da relaçâo 
entre praxis e ideologia». Apon- 
ta como pôlos desta tendência, 
designadamente, livros de Leo- 
nardo Boff. 

Conclui por dizer que, no de- 
bate da teologia brasileira, po- 

dem ser verificadas «duas teolo- 
gias da libertaçâo: uma, indis- 
cutida e indiscutivel, caraaeri- 
zada pelo amplo consenso em 
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Existe a Vida sobrenatu- 
ral? Existe, sim senhor. 
Deus existe? Existe, sim se- 
nhor. Pergunto a mim mes- 
mo porque razao eu falo ou 
invoco urn tempo que pas- 
sou'e que nunca mais dei- 
xou de estar inscrite no meu 
destine. Tenho a prova pes- 
soal do que digo acima e 
ninguém poderâ destruir es- 
ta certeza que aqui deixo 
posta. 

Passou-se comigo. Com 
mais ninguém. Sou um ente 
miracuiado? Nâo senhor: 
nâo sou. Mas num momento 
grave da vida quando a mor- 
te estava ao lado de alguèm 
que é muito minha (a mihha 
filha mais nova) numa casa 
de saùde de Luanda; Deus 
mostrou-se vivo perante 
mim. Nâo é a coincidência 
de ter contado corn médicos 
de aito vaior, trazidos para 
vencer a morte, por esse ca- 
ràcter que é o dr. Fernando 
Jorge Cavaca — nâo é s6 is- 
so. Nem é isso. 

A transformaçâo dos bichos 
Por tudo isto: ao ver a 

transformaçâo quase ciclica 
que Portugal sofre nesta al- 
tura: eu gostaria também de 
pensar e de admftir que al- 
guma coisa de novo esta no 
destino deste Portugal muti- 
lado. Nâo é tempo que sobre 
para tentar encobrir corn as 
desculpas do atraso: e das 
relevàncias da Europa: pala- 
vras de desabono e de limi- 
taçâo ao povo português. 
Andaram os portugueses pe- 
lo mundo — durante sècu- 
los, e foi por eles que a terra 
se conheceu. Traidos pela 
Europa: desprezados por 
tantos que agora querem 
arvorar-se em donos de uma 
esmola; os portugueses fize- 
ram uma civilizaçâo prôpria 
que instalaram em todo o 
mundo que descobriram. t 
tinham feito o milagre de te- 
rem feito de um preto, de 

um branco e de um amarelo: 
um português. Toda a gente 
o sabla. Toda a gente sabe 
que a Europa sempre nos vi- 
rou costas e nos viramos 
costas à Europa. E foi essa 
mesma Europa — que nos 
fez perder tudo aquilo que 
era nosso: e por um prato de 
lentilhas nos assoma como 
patrâo soberano em que 
vence sempre o que tem 
mais. 

O povo português é um 
povo generoso. Venceu o 
mundo por si prôprio e quan- 
do olhou para dentro de si: 
corn a certeza do valor que 
tem. Por isso: fez a transfor- 
maçâo do h^mem metendo- 
-se no mundo novo. O mun- 
do novo por si criado. Isto 
nâo è um produto filosôfico: 
nem a invocaçâo de uma 
desculpa aparente. 

Era o que existia: repre- 

sentado por cidades cons- 
truidas, civilizaçôes instala- 
das: naçôes criadas pelo es- 
forço e pelo sentido de sè- 
culos. Ninguém tinha o direi- 
to de destruir isto. A vivên- 
cia do mundo nâo mediu a 
gesta portuguesa por actos 
mesquinhos. Eles foram 
sempre nobres e altivos: 
corn o seu caminhar corn ac- 
çôes em que nâo cabia o 
egoismo e em que a vivência 
se conhecia como existên- 
cia como irmâos. 

Esfacelado o império: a 
mortalha dos tempos apare- 
ce agora nas mâos de quem 
é sempre nnenos do que nos. 

Do que nos: que somos di- 
ferentes e seremos diferen- 
tes quando voltarmos a 
acreditar apenas em nos 
mesmos. 

Todos gritam pela «euro- 
pa». A Europa é um troféu: o 

tùnel que prometeram quan- 
do Portugal autêntico foi 
destruido. 

Agora: para «documentar» 
todo esse caminho prometi- 
do — nâo se invoca mais ra- 
zôes do que aquelas de di- 
zer que «finalmente somos 
europeus». 

Como se nunca o tivés- 
semos sido. Como se a Eu- 
ropa nada nos devesse. Co- 
mo se a Europa: nâo tivesse 
que pagar-nos a imensa gra- 
tidâo por aquilo que nos de- 
ve e nos traiu. 

Nos traiu: e toda a gente 
sabe que a Europa nos traiu 
— em nome de um humanis- 
mo que nâo sente nem vive. 

Somos a Europa dos po- 
bres: a quem se recorre co- 
mo se nos dessem uma es- 
mola. Somos, todos os dias 

e todas as horas, interpreta- 
dos e desculpados como bi- 
chos: como atrasados — co- 
mo povo pré-histôrico. Esta 
a interpretaçâo herôica dos 
que nunca fizeram nada. E 
perante quem todos se ca- 
lam; como se nâo tivessem 
uma palavra também a dizer 
perante a grandeza morta de 
uma Pàtria que foi tâo gran- 
de. 

Somos retratados como 
quase bichos. 

Por isso: ao lembrar-me 
da presença de Deus naque- 
la noite tâo dramàtica pas- 
sada comigo numa casa de 
saùde de Luanda apetece- 
-me pôr-me*de joelhos, e de 
implorar ao Altissimo: que 
faça o milagre de transfor- 
maçâo dos bichos: em cida- 
dàos da Europa. 

Louvado seja Deus. Deus 
salve e ajude este Portugal 
demitido. 

ÀLVAROJORDÂO MARQUES 

A pior crise orçamental de sempre 

C. E. E. nâo tem dinheiro paro pogor a Portugal 
O «buraco» financeiro anunciàdo em 
Bruxelas, e que retlecte a pior crise orçamental de 
sempre da ŒE, terâ repercussôes nos pagamentos a 
Portugal.   

Na quarta-feira, o comis- 
sârio europeu 

responsâvel pelo orçamento, 
Henning Christophersen, 
anunciou que a Comissâo vai 
apresentar até ao fim do mes 
um orçamento suplementar de 
2,5 mil milhôes de Ecus (cerca 
de 350 milhôes de contos) — 
exactamente a verba que o 
Conselho de Ministros cortou 
no projecto inicial do orçamen- 
to para 86, antes de o submeter 
ao Parlamento Europeu. 

Christophersen revelou tam- 
bém, segundo a Anop, que o 
fburaco» orçamental relative 
aos Fundos Estruturais se eleva 
a 1,169 mil milhôes de Ecus, 
em lugar dos 8p0 milhôes ante- 
riormente esperados. 

Como o orçamento suple- 

mentar em preparaçâo, e que 
esgotarâ os «recursos prôprios» 
da Comunidade (1,4% do IVA 
entregue pelos Estados- 
membros), apenas prevê um re- 
forço de 750 milhôes nos Fun- 
dos Estruturais, a situaçâo fi- 
nanceira destes é descrita pela 
Comissâo como «catastrôfica». 

O reforço orçamental con- 
templarâ o reembolso a Portu- 
gal e Espanha das suas contri- 
buiçôes, no total de 150 mi- 
lhôes de Ecus. 

Mas o «buraco» nos Fundos 
Estruturais prejudicarâ os pa- 
gamentos a Portugal, que, co- 
mo um dos principals beneE- 
ciârios de dois deles, deveria re- 
ceber em 1986 cerca de 50 mi- 
lhôes de contos — 35 do Fundo 
Regional — FEDER, 12 do 

Fundo Social — FES e 3 do 
Fundo de Orientaçào e Garan- 
tia Agricola — FEOGA. Até 
agora recebeu apenas cinco 
milhôes de contos. 

O comité do FSE tinha jâ 
considerado prioritârios pro- 
jectos portugueses no valor de 
42,9 milhôes de contos, cerca 
de 90% do total apresentado 
(47,7 milhôes). Trata-se porém 
de pagamentos diferidos para o 
anoque vem. 

Christophersen preveniu que 
se o Conselho aprovar preços 
agrîcolas que ultrapassem o 
quadro definido pela Comis- 
sâo, a Comunidade ficaria em 
situaçâo «muito preocupante». 

De qualquer modo, por nâo 
ter sido ainda capaz de refor- 
mar a Politica Agricola Co- 
mum, a CEE teve e terâ de su- 
portar encargos extraordinâ- 
rios, em parte devido à baixa 
do dôlar, para armazenar mais 
produtos agrîcolas, nomeada- 
mente cereais. 

E a Comissâo Europeia indi- 
cou, informa a Anop, que cer- 
tes pagamentos em matéria de 
Fundos deixarâo de ser efec- 
tuados jâ em Outubro, em rela- 
çâo ao FES, e em Novembre, 
para o FEOGA e o FEDER, se 
entretanto nâo forem aprova- 
das verbas suplementares. 

Alguns especialistas conside- 
ram que esta crise é a mais gra- 
ve de sempre porque os Esta- 
dos-membros nâo querem sa- 
tisfazer através dos «recursos 
prôprios» da Comunidade os 
compromisses que eles prô- 
prios assumiram, tanto corn a 
Politica Agricola como corn o 
alargamento da CEE a Portu- 
gal e Espanha. Recorda-se que 
o Parlamento Europeu «repos» 
no Orçamento verbas que esta- 
vam no projecto de Orçamento 
da Comissâo e que o Conselho 
de Ministros suprimiu, mas 
que essas emendas foram con- 
sideradas ilegais pelo Tribunal 
de Justiça da CEE. 

Bispo de Setùbàl volta a denunciar situaçôes de miséria 

E preciso libertur o povo do certos libordodes do Abril 
«Sem trabalho devidamen- 

te compensado, perdem-se as 
razôes de viver» — déclara o 
Bispo de Setùbal na sua 
mensagem pascal. Visivel- 
mente preocupado corn a 
sorte de muitas famüias da 
sua diocese, D. Manuel da 
Silva Martins acrescenta que 
«em Portugal, hâ hoje imen- 
sa gente sem trabalho e hâ 
gente que trabalha e nâo re- 
cebe salârios, mas também 
hâ imensa gente — e isto 
nâo se esqueça, nem deixe de 
se dizer bem alto — que nâo 
quer trabalhar e, o que é 
pior, nâo deixa trabalhar 
quem deseja trabalhar». 

Usando da sua frontalida- 
de, corn que costuma encarar 
os problemas sociais desta 

hora, o prelado setubalense 
diz que «é preciso olhar de 
frente este problema e estas 
situaçôes, mesmo que te- 
nham de pôr-se em perigo as 
cadeiras do poder ou os cô- 
modos assentos da Assem- 
bleia da Repùblica». 

Acrescenta que «o Estado 
nâo pode, nem deve anteci- 
par-se à resoluçâo de todos 
os problemas das pessoas, 
mas compete-lhe criar as 
condiçôes fundamentals, 
marcadas pela justiça e pela 
equidade, para que âos cida- 
dâos nâo faleça a vontade de 
avançar, de colaborar, de 
progredir e de viver». 

Disse ainda D. Manuel da 
Silva Martins: «Quando falo 
de justiça e equidade, nâo 

posso deixar de pensar nas 
situaçôes discriminatôrias de 
privilégio que beneficiam 
certas classes trabalhadoras. 

que fazem criar nos demais a 
sensaçâo de que nâo passam 
de cidadâos de segunda». 

Lançou o repto a que «os 
homens do poder nos con- 
vençam de que nâo estâo in- 
teressados em servir-se, mas 
servir o povo, o que, a ava- 
liar por passados bem récen- 
tes, nâo vai ser nada fâcil». 

«Finalmente — afirmou o 
Bispo de Setùbal — que se 
esconjure de vez o medo des- 
ta terra. O medo continua a 
ser rei poderoso», acrescen- 
tando, que «o 25 de Abril, 
desgraçadamente, nâo nos 
deu a liberdade inteira, em- 
bora nos tivesse dado muitas 
liberdades, algumas, corn 
certeza, bem escusadas» — 
disse a terminât. 

«fraternidade, de solidarieda- 
de, de alegria, de bem-estar». 
«Se os maçons encontram am- 
bientes de .intriga, de maledi- 
cência, de rivalidade, de disfar- 
çado ôdio, a sua reacçâo natu- 
ral é evitarem-nos» — assinala 
ainda Oliveira Marques, para 
acrescentar: «Jâ os sentimos, 
esses ambientes, no passado 
prôximo. De 19M para câ, tu- 
do melhorou consideravelmen- 
te. Jâ os voltamos, todavia, a 
sentir, embora êm menor esca- 
la, e é bom que todos os note- 
mos para que todos os possa- 
mos combater.» 

Contra o secretismo 

Segundo Oliveira Marques, 
«é tempo de se afirmar corn for- 
ça, dentro e fora do Grande 
Oriente, que a Ordem Maçôni- 
ca nâo é uma sociedade sécré- 
ta, embora contenha em si se- 
gredos e mistérios que sô aos 
iniciados é dado conhecer. t 
tempo de se saber distinguir 
entre secretismo e discriçâo, 
entre secretismo e iniciatismo, 
entre secretismo e prudência 
reveladora. É tempo de nos 
afirmarmos maçons no mundo 
profano, sem alarde mas tam- 
bém sem vergonha, sem cobar- 
dia, antes orgulhosamente se 
no-lo perguntarem, corn a ple- 
na consciência da nossa missâo 
civilizadora». 

No ponto 1. do programa, o 

candidato a grâo-mestre pro- 
mote intensificar o recrutamen- 
to, sem prejuizo da qualidade, 
visando a duplicaçâo dos efecti- 
vos como meta do mandato 
1986—88. 

Outra das preocupaçôes ma- 
nifestadas por Oliveira Mar- 
ques diz respeito aos «limitados 
recursos econômicos do Gran- 
de Orinte Lusitano», o que o le- 
va a afirmar que «é indispensâ- 
vel aumentar substancialmente 
as receitas e gerir melhor aque- 
las que jâ possui». O aumento 
das quotizaçôes, a conversâo 
do actual depôsito bancârio a 
prazo em acçôes e obrigaçôes 
mais rendosas e a criaçâo de 
novas fontes de receita, nomea- 
damente através do bar- 
restaurante, da ediçâo e venda 
de publicaçôes, da criaçâo da 
Universidade, da realizaçâo de 
empréstimos internos e exter- 
nes, sâo alguns dos processes 
apontados para aumentar as 
receitas. 

Por outre lado, o candidato 
entende que a aeçâo da Maço- 
naria no mundo profano deve 
ser substancialmente incentiva- 
da, defendendo a criaçâo de 
um poste de râdio («mesmo que 
pequeno e limitado a emissâo 
de poucas horas semanais»). 
Nesta linha, acentua que se de- 
ve «tentar estabelecer pâginas 
ou colunas de Maçonaria nos 

Contip,ua na pagina 6 

Uma nova fundiçào da famosa obra de Rodin «Os burgueses 
de Calais» — um grupo escuitôrico de sels figuras gigantes 
em bronze, pesando duas toneladas e meia — é transportada 
pela 5.‘ Avenida de Nova lorque corn destino ao Metropo- 
litan Museum, onde sera exposta ao püblico 

V n y 

o "Honourable” David Peterson 
Premier do Ontario 

e o Conselho Executivo do Ontario 
convidam-vos cordialmente a assistir 

ao Discurso do Trono 
que marcard a abertura da 2. “ sessSo 

do 33.° Parlamento 
da Legislatura do Ontario 

que serd feito por 

Sua Excelêneia o Tenante Govemador Lincoln Alexander 
que chegard de carruagem e passard revista a uma 

guarda de Honra da O.P.P. 

na terça-feira dia 22 de A bril de 1986 
às 2.30 da tarde 

na entrada 
do Ediflcio Legislativo 
Queen’s Park, Toronto 

Serâo servidos refrescos 

Mufonario • candidato a grâo-mestre quer estaçâo de Radio 
O prof. A. H. Oliveira Mar- 
ques apresentou a candida- 
tura a grâo-mestre do Gran- 
de Oriente Lusitano para a 
eleiçâo que se realiza em 21 
de Junho. O programa 
(impresso, o que acontece 
pela primeira vez desde hâ 
muitos anos) intitula-se «Tra- 
baihar corn constâneia e 
zelo na obra da Maçonaria». 

Até ao momento, nâo se co- 
nhece a existência de outra 
candidatura, mas admite-se 
que o actual grâo-mestre, co- 
mandante Simôes Coimbra, 

venha a recandidatar-se. Neste 
caso, o prof. Oliveira Marques, 
actual grâo-mestre adjunto, 
poderâ desistir. 

Nascido em 1933 e maçon 
desde Janeiro de 1973 (foi pro- 
posto pelo entâo grâo-mestre 
adjunto, dr. Luis Dias Ama- 
do), Oliveira Marques é autor 
de uma importante obra sobre 
a Maçonaria («A Maçonaria 
Portuguesa e o Estado Novo», 
Pub. Dom Qukote) e tem pron- 
to, para lançar em breve, um 
dicionârio. A ele se devem vâ- 
rias iniciativas de promoçâo da 
Maçonaria, sobretudo no cam- 
po cultural. 

No seu programa de candi- 

datura, Oliveira Marques re- 
corda que foram os «aspectos 
politicos» que o fizeram entrar 
para a Maçonaria, acentuando 
que sempre considerou «a acti- 
vidade politica como o timbre 
mais importante e caracteristi- 
co da Maçonaria Portuguesa». 
Adverte, porém, logo a seguir, 
que nâo se entenda politica 
num «sentido restrito de mera 
conduta partidâria». «Pense-se 
nela — acrescenta — em ter- 
mes de defesa dos grandes va- 
lores do Homem — a liberda- 
de, a igualdade, a fraternidade 
— e de combate contra a into- 
lerância, a opressâo, a fanatis- 
me, o ôdio, todos eles apanâgio 
dos regimes totalitârios.» Por 

outras palavras: «Politica ma- 
çônica é, portante, lutar por 
tudo aquilo que représente 
bem-estar e progresse para a 
Humanidade, em termes eco- 
nômicos, _ sociais, culturais e 
morais. É aproximar os ho- 
mens uns dos outres, contra 
preconceitos étnicos, histôri- 
cos, nacionais, religiosos, se- 
xuais.» 

O prof. Oliveira Marques dé- 
fende também o ritual maçôni- 
co («nâo se concebe Maçonaria 
sem ritual, como nâo se conce- 
be Maçonaria sem Humanis- 
me») e considéra que o ambien- 
te que tem de caracterizar os 
grupos maçônicos deve ser de 

noseimenio 
viagens 

congresses 
carga 

Rua das Flores. 71 
Telefs 372621 (7 lirùias) 

Telex 16723 
1200USBOA 

Rua Ferreira Borges. 68 
Telefs 383809 (directo) 322023 PPCA 

Telex 23138 
nOOO PORTO 

Viagens individuals e em grupo para homens 
de negôcios. 
Programas de viagens para feiras, congressos, 
convençôes, etc.. 
Réservas de hotel. 
Serviço tun'stico em gérai ; 
— Programas de férias 
— Aluguer de autocarros 
— Réserva de pousadas e apartamentos 
Passaportes e vistos 

Transitârios 
Transportes TIR 
Transportes em caminho de ferro 
Carga man'tima - convencional e contentorizada 
Carga aérea 
Camionagem nacional 
Armazenagem de mercadorias 

!f! 

GANHE ESTES SUPER PRÉMIOS! ' 
4 CHRYSLER LeBARONS 

25 RCA HOME 
CENTROS DE ENTRETENIMENTO 

30 TVs A CORES RCA 
Abra uma nova conta ou deposite 
na que jâ tem, Todas as importan- 
cias de $200 que depositar antes 
de 21 de Junho tem uma oportuni- 
dade de ganhar. Duplique os depô- 
Bitos; duplique as suas oportuni- 
dades autorizando-nos a transferir 
a conta que voeê tem noutra insti- 
tuiçâo, 

Arranje um pé de meia na Central 
Tente a sua sorte nos $200.000 em 

Conta T-BILL de Investidores. 
Tire partido dos melhores juros en- 
quanto mantem liquidez imediata 
para balances de $5.000 a $50,000 
Juros determinados semanalmente 
em relaçâô aos papêis de crêflito 
de 91 dias do Governo do Canadâ 
Faça depôsitos ou levantamentos 
em qualquer altura. Ganhe juro 
diârio page mensalmente. 
Contas de Cheque de Juro diârio 
Escolha da Central Trust. Super 
conveniência, combinando ambas 
as contas — poupança e de passar 
cheques, Previlêgio de passar 
cheques sem despesa, em balanço 
de mais de $1,000, Compare as 
nossas maravilhosas médias de 
juros em balanços superiores a 
$5.000 corn os oferecidos em 
depôsitos de curto prazo. 
Piano VIP. Convidamostodas as 
pessoas de mais de 55 anos a 
juntar-se. Os balanços diârios — 
escolha da Central — de $1,000 
ou mais ganham um bonus de 
1/4%, Cheques grâtis qualquer 
que sejao seu balanço e muitos 
outros benefîcioSo 

IT Ccntral'Riist 

Para ganhar, apessaa seleccionada deve ptimeiro responder a um questionârio. em tempo Umiijdo. r.^rjs Jo coricurso 
encantram-se sacarsais.quepartiçipam. 

Toronto — 343 College Street at Augusta Tel. 961-8247   
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r î5rônt?iï)nJy””” 
Striptease Theatre 

(Since t97l) 

No Booze 
Our ladies ore intoxicating enoughi 

$100 
Desconto 
com 
este 
anfincio 

LESraiP 

, Tel. 663-0001 
7 dias por semana 11 

Venha ver. 
» II ' I I 

Estaçâo de Serviço 
Edifîcio e equipamento. 
Recente volume de ven- 
da de gasolina; 5,9 mi- 
Ihôés de litros; grande 
potencial para aumentar. 
Em Toronto.Pedem a im- 
portância de $475.000 e 
O vendedor poderâ finan- 
cier. Chame Barry Ross 
(416)495-0400, RE/MAX 
Central Realty Ltd. 

Instaladores corn 
carta de conduçao 
CANAC KITCHENS LTD. 
précisa de profissionais 
experientes, corn cartas 
de conduçSo, para monta- 
gem de cozinhas na zona 
metropolitana e arredo- 
res. Excelente remune<* 
raçSo para provada alta 
qualidade de trabalho. 
Treinamos. Chame Mr. 
Capone 881-2153, (261) 

ALFAIATES 

Para trabalho de Altera- 
ç8es, em trabalho normal. 
Bom salârio. Perto da 
Sherway. 255-2222 

MECÂNICO 

Para empilhadores me- 
cânicos (Forklifts); de- 
ve ser experiente. Bom 
salârio e excelentes con- 
diçSes de trabalho. Tele- 
fone 745-3726 

ATENÇÂO, 
PEDREIROS 

COM SALÂRIOS DE SIN- 
DICATO (UNIÂO), PARA 
COMEÇAR IMEDIATA- 
MENTE. 
Telefone; 299-4762 

PESSOAL 
DE LIMPEZA 

Horério de fim 
da tarde 

Tempo parcial ou total. 
Em todas as zonas, de 
Seg. a Sexta. Prefere-se 
corn experiância. Vir pes- 
soalmente a: 1096Queen 
St. W., das 10 à$ 4 da 
tarde, 5 3 3-2 1 8 0 

Pessoal 
para fàbnca 

de produtos de aluminio. 
O trabalho inclui ptoces- 
samento e montagém de 
secç06s de janelas de 
aluminio; $6.30 a $9,50 
pot hora para comecat, 
dependendo da habilida- 
de mecfinica. .Alumicor 
Ltd, 180 Commander Blvd 
Accourt, 291-7135 . Fa- 
com Bruce Peterman 1 

SOLDADOR 

Corn experiência. Rega- 
lias da companhia. Zona 
de HWY 7 8s Keele, Con- 
cord. 661-4609 

Segundo Fred Hoyle, os cometas poderào ter nào sô trazido a vida à Terra, como serem 
os responsàveis por epidemias de gripe, tosse convulsa, variola e... SIDA 

Astrônomo diz que sim 
Viros da SIDA naseau num (ometa? 
Uma teoria curiosa acaba de ser divulgada pelo cientista 

britânico Fred Hoyle. Segundo essa teoria, virus como os da 
SIDA, da gripe, da tosse convuisa e da variola, bem como al- 
gumas bactérias, sâo criados nos cometas que passam per- 
to da Terra. 

Nas suas observaçôes do co- 
rnera Halley, através do telescô- 
pio anglo-australiano, Hoyle diz 
ter constatado que o nùcleo do 
cornera nâo é uma bola de neve 
suja, mas sim de matéria orgâ- 
nica capaz de criar bactérias e vi- 
rus. 

Estes micrôbios — segundo a 
teoria de Hoyle — descem para 
a Terra, levando dois anos a 
atravessar a atmosfera terrestre. 
Isso relacionaria a passagem de 
cometas perto da Terra corn 
grandes epidemias de gripe ou 
outras doenças. 

«Sir» Fred Hoyle é bastante 
conhecido pelas suas teorias, 
que diferem frequentemente das 
da maioria dos principals cien- 
tistas mundiais. Ao que consta, 
estes terâo considerado curiosa 
a nova teoria de Hoyle, mas 
tê-lo-âo acolhido corn certo cep- 
ticismo. 

Entretanto a descoberta de 

um segundo virus da SIDA, 
anunciada a semana passada 
numa reuniào sobre esta doença 
realizadà em Lisboa, foi referi- 
da pelo jornal britânico «Ti- 
mes» e pela revista cientifica 
«Nature». 

A descoberta de um segundo 
virus possivel çausador da Sin- 
droma da Imuno-Deficiência 
Adquirida (SIDA), designado de 
«Lav-2», foi anunciada pelo 
professor Luc Montagnier, do 
Instituto Pasteur de Paris, e foi 
conseguida a partir de dois 
doentes corn sintomas de SIDA 
internados num hospital de Lis- 
boa — destaca a revista «Natu- 
re». 

Por seu lado, o «Times» dâ 
relevo ao facto de, segundo o 
professor Montagnier, a compo- 
siçâo genética do novo virus da 
SIDA ser diferente da do pri- 
meiro em, pelo menos, 30 por 
cento. 

O doutor Anthony Pinching, 
perito do hospital de St. Ma- 
ry’s, em Paddington (Londres), 
comentou que o virus da SIDA, 
lal como o da gripe, tem diver- 
sos tipos, mas que o facto de o 
seu côdigo genético variar tem 
pouco significado. 

Para este especialista é pre- 
maturo pensar que qualquer va- 
riaçâo no virus possa ter um 
grande impacto na credibilidade 
das experiências efectuadas para 
verificar se o sangue de dadores 
esta ou nâo contaminado. 

Cientistas norte-americanos 
identificaram um terceiro virus 
da SIDA, designado pelo nome 
de «HTVL III», mas crêem que 
é inofensivo. 

Os doutores Phillis Kanki e 
Max Essex, da Universidade de 
Harvard, encontraram sinais 
desse virus no sangue de 40 pes- 
soas saudàveis no Senegal e iso- 
laram-no em très prostitutas de 
Dacar, a capital do pais. 

Segundo crêem, este virus é o 
intermediârio entre o virus dos 
macacos verdes africanos e o vi- 
rus encontrado em seres huma- 
nos. 

Brasileiro afirma 

Homeopatia (ura 
O médico brasileiro Ous- 

tan Vasconcelos Morais afir- 
mou ter curado um homem 
de 26 anos paciente de SI- 
DA, utilizando um tratamen- 
to corn base homeopàtica. 

Em declaraçôes publica- 
das pelo «Jornal do Brasil», 
Vasconcelos de Morais dis- 
se ter começado a tratar o 
paciente no dia 18 de Março, 
quando ele se encontrava jà 

Que sim 

a SIDA? 
num estado terminal da 
doença. 

Acrescentou que o doente 
jà caminha, corne de quase 
tudo e terâ alta nos prôxi- 
mos dias. 

O médico assinalou nâo 
poder afirmar ainda que o 
iTaciente esteja totalmente 
curado, mas sublinhou: «A 
alta significa que a homeo- 
patia deve ser considerada. 

a partir de agora, como uma 
via para a cura da SIDA». 

Explicou ainda que o seu 
tratamento se baseou num 
diagnôstico que considerou 
a SIDA como «uma sifilis 
modificada», ou «uma explo- 
sâo da sifilis». 

O Brasil ocupa o segundo 
iugar mundial em nùmero de 
casos confirmados de SIDA, 
657, corn 308 mortes. 

Fernando Pessoa 
camponesa que tenta reter o 
amor do marido por meio de 
encantamentos e poçôes é um 
màgico dentro das suas frontei- 
ras estreitas; ela é demasiado 
ignorante e demasiado fraca 
para intentar atingir o seu fim 
por encantamento directo, por 
seduçâo permeinente. Em am- 
bos os casos, hà uma evasâo. 

«CM» - Portanto, tanto o 
Mlatlclsmo como a Magla aflo 
caminhos totalmente fora^de 
causa e errados? 

FP - (em «Fernando Pessoa 
e RIosofia Hermética») - Isto 
nâo quer dizer - ou pelo menos, 
nâo précisa de querer dizer — 
que os resultados do Misticismo 
e da Magia estejam necessaria- 

mente errados. Quer dizer, con- 
tudo, que nâo hâ nenhum cri- 
tério pelo quai possamos distin- 
guir entre um resultado errado e 
um resultado certo num cami- 
nho ou noutro: Na Gnose, onde 
empregamos o intelecto, temos, 
pelo menos, o lastro do radoef- 
nio; podemos, pelo menos, 
comparer um «resultado» corn 
outrO, examiner se aies sâo 
contraditôrios, quer cada um em 
si, quer em referênda um ao 
outro. Podemos nâo radodnar 
bem, mas raciodnamos. Se er- 
râmes, é porque nos engana- 
mos e nâo porque estejamos 
errados, como nos outres dois 
caminhos. É como quando se 
soma mal: a feüha nâo estâ em 

—Aywaz Electrolysis Services— 
REMOÇÂO PERMANENTE DOS PELOS 

CONSULTA GRATUim 
MEDICAL DENTAL BLDG., 1849 Yonge Street, Suite 411 
(Quase em frente de Davisville Sub.Station) 482"G671 

GANHEDE 
$300 a $400 
POR SEMANA 

TORNANDO-SE EM- 
> PREGADO/A DE 

DIVISÂO PARA 
INICIARPROFISSÂO 

HOSPITALAR 
Aliste-se num programa 
profissional e assistên- 
cio de trabalho garanti- 
da ' 
Chame 288-1322 

COM EXPERIÊNCIA, 

E QUE QUEIRAM TRA- 
BALHAR NO TURNO 

DA NOITE. 

Telefone: 368-0951 

IMPORTANTE! 

Importantissimo! 
CentenaS de d61are$ pa- 
ra $i semanalmente. Tra- 
balhe em sua prôpria re- 
sidência! Escteva para: 

UM CUMPRIMENTO 
AMIGO 
P. O. Box 490. Stn “T' 
Toronto, Ont.M6B4C2, 
e pepa informapSo gra- 
tuita. N3d esquepa. Grâtis! 

CÂRPINTEIROS 

PARA ACABAMENTOS 
EM CASAS NOVAS. 

Trabalho estâvel e mui- 
bom salârio para quem 
tiver experiência. Tam- 
bém treinamos. Chame 
Bruno depois das 6, pe- 
lo 651-2949 

somar mas em nâo somar bem; 
somar é, porém, o sistema cor- 
recte para obter um total. 

SiMPATIA 
DE PESSOA 
IA EM EXCLUSIVO 
PARA A GNOSE 

«CM» - Pelo que percebe- 
mos a sua simpatia val para a 
Gnose, déncla superior da 
rellglâo ou teologla superior. 
A Igreja, porém, distingue 
duas espécles de Gnose: a 
primeira, o complemento da 
fé e a segunda a sua negaçâo. 

FP - (documentos do espblio) 
- A Gnose é a libertaçâo, no 
homem, de Deus; a crudficaçâo 
do desfolhâvel, no morte; do 
perectvel no pereddo, para que 
nada pereça. A Gnose, em ou- 
tras palavras, é à criaçâo de 
Deus. 

«CM» - Mas Julgamos que a 
Gnose é um camlnho passfvel 
de erros, se o buscador nâo 
tiver culdado e nâo avançar 
corn uma passada sé depois 
de ter o outro pé bem firme. 

FP - (em «Ensaios sobre a 
Iniciaçâo») — Hâ erros de Cami- 
nho, erros de Estalagem e erros 
da Cavema. Sâo erros de Cartii- 
nho aqueles em que o préprio 
caminfra é tornado pela sua 
finalidade. Erros de Estalagem 
sâo aqueles em que metade do 
caminho é tornado pelo todo. 
Sâo erros da Cavema aqueles 
em que a cavema, que é a base 

$15.00 por ano 

MONTADOR 

Para janelas de alumi- 
nio, que seja bom em 
mediçôés e em nûmeros. 
Horârio normal e bom sa- 
lârio; 40 horas por sema- 
na e entrada imediata. 
Chame John ou Tony pe- 
lo 236-1526 

do Castelo, é tomada pelo prô- 
prio Castelo, é tomada pela en- 
trada do Cetstelo. 

Estes erros sâo comuns a 
todos os caminhos e o da 
Gnose nâo estâ mais isento 
deies do que os caminhos misti- 
cos e më^icos. 

«CM» - Para termlnar, fale- 
moa desaes erros. Que tipo 
de erros ou tentaçéep mais 
comuns é neceasârio vencer? 

FP - (documeiitos do espôlio) 
- A primeira téntaçâo a ser 
vendda, para que sejam evita- 
dos os erros do Caminho, é o 
Mundo. A segunda téntaçâo a 
ser vendda, para que sejam 
evitados os erros da Estalagem, 
é a Came. A terceira téntaçâo a 
ser vendda, para que sejam 
evitados os erros da Cavema, é 
o Diabo. As tentaçôes sâo co- 
muns a todos os caminhos, mas 
o mistico estâ mais sujeito à 
téntaçâo do Mundo, o mâgico à 
tenta^o da Came, o gnôstico à 
téntaçâo do Diabo. 

Diftôimente haverâ um mâ- 
gico que nâo sucumba a coisas 
que revelam a fraqueza da von- 
tade. O fim terrivel de MacGre- 
vor Mathers (fundador da orga- 
nizaçâo inidâtica Goid Dawn) 
embruteddo pelo âlcool, é um 
caso pungente. Ele poderia tal- 
vez oontrolar os diabos de Abre- 
malin; nâo fd capaz de contrôler 
os seus, fossem eles a luxùria, a 
bebida ou a desonestidade. 

Texto: Victor Mendanha 

Estdtua 
festeja 
centendrio 

Très mil convidados vâo gas- 
tar 15 milhôes de dôlares (2,25 
milhôes de contos) para ver Ro- 
nald Reagan destapar a Estàtua 
da Liberdade, restaurada, o fa- 
cho novamente iluminado, para 
a comemoraçâo do seu centenâ- 
rio, no dia 3 de Julho. 

As cerimônias a bordo do 
porta-aviôes norte-americano 
«John F. Kennedy», ancorado 
ao largo da Ilha da Liberdade, 
sâo o sinal para o inicio da tes- 
ta — um fim-de-semana prolon- 
gado, em que serâo comemora- 
dos os cem anos da estàtua e o 
dia da independência dos Esta- 
dos Unidos. 

Os convidados, que pagarâo 
10 mil dôlares por um par de 
bilhetes para entrarem no porta- 
-aviôes, serâo seleccionados en- 
tre os que constam de uma «lis- 
ta bàsica» utilizada pelas insti- 
tuiçôes de caridade, segundo 
anunciou David Wolder, res- 
ponsâvel pela produçâo deste 
gigantesco espectâculo. 

Vâo também ser distribuldos 
cerca de 175 mil bilhetes, que 
dâo acesso a outros festejos in- 
cluidos nestas comemoraçôes. 
Destes, 40 mil foram jà entre- 
gues aos patrocinadores e finan- 
ciadores do restauro, alguns dos 
quais gratuites, outros atingin- 
do os 200 dôlares de preço (30 

mil escudos). 
Os restantes ingressos serâo 

distribuldos por meio de um 
sorteio encomendado pelo cor- 
reio, de acordo corn um proces- 
so jà utilizado durante os Jogos 
Olimpicos de 1984, afirmou 
Wolder. O produto da venda 
destes bilhetes ascenderà a 15 
milhôes de dôlares. 

A cerimônia de abertura, a 
bordo do porta-aviôes, é o ùni- 
co acontecimento nâo aberto ao 
pùblico, mas milhôes de pessoas 
poderâo observât parte das ceri- 
mônias no porto de Nova Jer- 
sey ou, mesmo, em barcos ali 
acostados. 

Jerusalem 
e Telavive 

muçulmano que cruzados cris- 
tâos transformaram numa igreja 
por um espaço de breve tempo. 
A mesquita fica prôxima do 
Muro das Lamentaçdes, o. üi- 
timo vestigio do tempio judaico 
destrufdo pelos romarx>s em 70 
d.C.. 

Até à guerra do Médio Oriente 
de 1967, Jerusalém era uma 
cidade dividida corn um sectc^ 
érabe sob dominio jordano. Os 
seus habitantes acham que nâo 
pode haver comparaçâo entre a 
frivolidade de Telavive, corn as 
suas praias e ambiantes exôti- 
cos, e o.sentido da histôria que 
se encontra na velha cidade 
com os seus movimentados ba- 
zares e monumentos religiosos. 

«Sempre que passeio, pela 
velha cidade, sintome di- 
ferente. Sinto a santidade, uma 
espécie de temor» - comentou 
Dan Meridor, deputado do blOco 
Likud, natural de Jerusalém. 

«Jerusalém é um local muito 
mais série e profundo. Vivendo 
{iqui, sente-se que nâo nasce- 
mos ontem, mas que temos 
raizes longas» - acrescentou. 

Teddy Kollek, 74 anos, jiresi-, 
dente do municfpio de Jeru- 
salém nos üKimos 20 anos, 
afirma que na sua cidade «hâ 
um maior espirito voluntârio, um 
pouco menos de egofsmo». Na 
sua opiniâo, Telavive é apenas 
uma cidade comerdal. 

No entanto, uma velha ane- 
dota garante que o melhor de 
Jemsalém é a estrade para 
Telavive. 

Shiomo Lahat, présidente do 
municfpio de Telavive, define a 
ooncorrénda entre as duas d- 
dades corn uma frase simples: 
«Jerusalém é sagrada, mas 
Telavive é humane. De Jeru- 
salém govema-se o pais, de 
Telavive o pàis 'é dominado». 

Para Lahat, os habitantes de 
Telavive «sâo mais selvagens, 
mais agressivos e menos obe- 
dientes. Se lhes dissermos para 
andarem pelo lado direito da 
rua, eles perguntam por que nâo 
devem ceuninhar pela es- 
fluer0a». 

Prof. Adriano 
Moreira 

num caso ou noutro, é urgente 
que tenham recuperado a insti- 
tucionalizaçâo que lhes permite 
répudiât o dominio das afcçôes, 
por simplesmenle acreditarem 
que o valor a todos superior se 
chaîna Portugal.» 

Walter Ventura 

Maionaria 
principals jomais e revistas do 
Pais e estudar a possibilidade 
de um canal de televisâo, por- 
ventura em associaçâo corn or- 
ganizaçôes de natureza politi- 
ca, cultural, desportiva ou hu- 
manitària». 

Para Oliveira Marques, o 
Grande Oriente Lusitano deve 
acelerar a publicaçâo de obras 
de carâcter maçônico para uso 
interno e extemo, criar uma 
estrutura que permita a saida 

* CASACOS"SPORT" 
* FATOS 
* CALÇAS 
* GABARDINES 

* VESTIDOS DE 
CASAMENTO 

* ROBES 
* SAIAS 
* CASACOS 

Todos os dias atê à$ 6; Quintas até às 7. 

616 COLLEGE STREET TORONTO 

TRABALHADOR 

Corn experiência em cor- 
rimâos de madeira, corn 
experiência para traba- 
lho fora da oficina; e 
outro para trabalho den- 
tro. Requere-se algun 
inglês. 531-5003 

SENHORA 

Para limpeza de casa 
(prefere-se ao Sâbado). 
Lawrence-Dufferin, Te- 
lefone 787-7292, à noite. 

regular do seu Boletim, promo- 
ver exjposiçôes, espectâculos e 
conferencias, impulsionar e es- 
timular acçôes de investigaçâo 
e de pesquisa — em suma, «de- 
ve constituir-se como centre de 
cultura regular e conhecido de 
maçons e profanes». 

Além de uma referêneia à 
realizaçâo de um congresso 
maçônico nacional, previsto 
para 1987, no Porto, Oliveira 
Marques defende a transfor- 
maçâo dos organismos dépen- 
dantes do Grande Oriente: a 
Escola-Ohcina n.“ 1 em Uni- 
versidade e b Internato de 
S. Joâo noutro «tipo de institui- 
çâo». 

dos Trabalhadores Migrantes, Sé- 
bastian Pizarro. 

Recorde-se que Garcez Palha 
exerceu no passade o cargo de 
chefe de Gabinete da entâo Secre- 
taria de Estado da Emigraçâo e 
foi, ainda, secretàrio do Conselho 
das Comunidades Portuguesas. 

Por sua vez, Sebastiâo Pizarro, 
que exercia as funçôes de técnico 
no DRieSS, tem sido um dos 
principals obreiros nas negocia- 
çôes da integraçào de Portugal na 
CEE no âmbito especi'fîco da Se- 
gurança Social. 

Os plebeos 

Dr. Garcez 
Palha 

Luis Paulo Garcez Palha, foi 
empossado no cargo de Présidente 
do Departamento de Relaçôes In- 
temacionais e Convençôes de Se- 
gurança Social, pelo Ministro do 
Trabalho e Segurança Social, Mira 
Amaral. 

Na mesma ocasiào, tomou tam- 
bém posse no cargo de vice-pre- 
sidente daquele organisme, ou- 
trera denominado Caixa Central 

de peasan(,ento inversos que 
(quer queiram quer nâo) corres- 
pondent aj estado de espirito 
que entre nôs reina actualmen- 
te. As prôprias eleiçôes compro- 
varam que estâmes divididos — 
«bipolarizados» — entre os que 
pensam que vale mais a testa e 
a miséria do que govemar os 
povos; ou entre aqueles que en- 
tendem ser prefertvel uma sâ 
govemaçâo servida por poUticas 
adequadas a estes exibicionis- 
mos de carâcter ideolégico que 
nos custam milhares e milhares 
de dôlares que vamos pedir em- 
prestados sem cuidarmos de sa- 
ber como se hâo-de pagarl Cha- 
mem a isto o que quiserem! 
«Miserabilismo nacional»? As- 
sim Oie chamou o dr. Alberto 
Joâo Jardim! Mas é indiscutivel 
que hà quem ttie chame esban- 
Jamento do erârio nacional!... 

A «bipolarizaçâo» existe e 
nâo desaparece corn banqnetes! 

«Quem nâo se levante 
corn o sol, nâo se goza 
do dia» — Cervantes 

«A morte é a frescu- 
ra da nolte e a vida o 
dia sufocante» >- H. 
Heine 

Num momento critico que se afravessa na Comu- 
nidade, corn falsos conseiheiros e falsos defense- 
res, além dos pseudo Ifderes, onde as “bocas” sé 
destrôem quem entre nos procura trabalhar, recorda- 
mos este adagio português, como um alerta. 

OS câes ladram 
...mas a caravana passa. 

HOMEM 

Corn carta de conduçâo 
e TRABALHADORES 
para asfalto e pavimen»- 
taçSo. 259-6705 

 Pessoal^“" 
para fébrica 

de produtos de aluminio. 
O trabalho inclui proces- 
samento e montagém de 
secçOés de janelas de 
aluminio; $6.30 a $9.50 
pot hota para cotnecat, 
dependendo da habilida- 
de mecânica. Alumicot 
Ltd, 180 Commander Blvd 
Agincourt. 291-7135 .Fa- 
com Bmœ Peterman 



Grande festividade nos Açores 

Sonto Cristo dos Mllogres 
O bispo de Winnipeg, Canadà, vai presidir às Testas do Senhor Samo Cristo dos Milagres, que se realizam de 3 a 8 de 

Maio em Pont a Delgada. 
A essas festividades acorrem milhares de açorianos émigrantes nos Estados Unidos e Canadà, das outras ilhas da re- 

giâo e do continente português. 
Este ano, o présidente da Câmara de Ponta Delgada convidou o mayor de Toronto para participar nas cerimônias, 

imegrando-se, nomeadamente, na procissào que percorrerâ algumas ruas da maior cidade açoriana, 
A autai^iuia de Ponta Delgada propôe-se geminar a cidade corn Toronto, que é o maior centro de portugueses no Ca- 

nadà, a maioria dos quais de origem açoriana. , 
A comissâo organizadora das Testas tem convidado, anualmente, um bispo das comunidades de émigrantes açorianos, 

cabendo este ano a vez a Winnipeg, capital da provincia de Manitoba, onde residem muitos açorianos. 
O bispo de Winnipeg vai, assim, deslocar-se a Ponta Delgada, acompanhado de um previsivel numeroso grupo de aço- 

rianos, para assistirem às Testas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
As Testas do Senhor Santo Cristo, a 3 de Maio, Ticam marcadas por uma mudança da imagem do Santo Cristo num 

percurso de cerca de 500 metros e que é percorrido de joelhos por muitos Tiéis. 
Esses Tiéis cumprem promessas que Tazem ao longo do ano e transportam ciros, muitas vezes pesando alguns quilos. 

Cumprida a promessa, alguns deslocam-se ao hospital de Ponta Delgada, para tratarem dos joelhos. 
A 4 de Maio, realiza-se uma missa campai no Campo de S. Francisco, antes de uma longa procissào que percorre 

Ponta Delgada de lés-a-lés. 
Como anualmente acontece, a Tachada da igreja do Santo Cristo, campo de S. Francisco e algumas artérias de Ponta 

Delgada sào decoradas corn uma iluminaçâo de vàrias cores, dando um ar de Testa a todas as comemoraçôes. 

Capelâo de emigrantes afirma 

Portugueses ocreditum pouce nos suas virtudes 
«Os portugueses acreditam pouco nas suas vir- 

tudes, nâo por modéstia mas por fatalismo» — afirma 
o padre n/làrio Consonni, capelâo dos portugueses 
de Esch-Sur-AIzette, no Luxemburgo numa entrevista 
concedida ao nosso colega «Caravela». 

O padre de origem italiana que visitou Portugal 
durante um mês relata as suas impressôes sobre as 
caracteiisticas do povo português. 

Afirma que «os portugueses 
acreditam pouco nas suas vir- 
tudes» e adianta que «nâo é 
uma questâo de modéstia». 
«Parece-me mais uma espécie 
de fatalismo, quem sabe se 
herdado dos ârabes que pas- 
saram, hâ séculos pela penin- 
sula, deixando entre muitas 
coisas boas o 'oxalâ' e as 
raizes do fado». 

Segundo Mârio Consonni, 
nos bares e nas praças, os 
portugueses passam os tem- 
pos livres a lastimar-se, dizen- 
do mal de si, do seu Pais e 
dos governantes. 

Num bar de Albergaria-a- 
-Velha, das conversas de um 
grupo de emigrantes, estabe- 
lecidos na Alemanha e na 
França, conseguiu colher as 
seguintes afirmaçôes: «Com- 
parando corn o que se faz lâ 
fora (por França e araganças, 
terras do tio Sam e Brasis de 
telenovelas), tudo aqui é mes- 
quinho». 

«Ciaro que Portugal tem a 
boa cortiça, a pega de caras. 

o vihho do Porto é o sol para 
vendei em campanhas de tu- 
rismo» — afirma. 

«Mas là fora, sim (gritava 
um emigrants misturândo fran- 
cês ao português), vive-se a 
sério, faz-se a sério o bem e 
o mal... aqui tudo é uma con- 
fusâo, ninguém se entende...» 
— référé. 

Esta desconfiança é mais 
uma consequência da pobreza 
dos meios e do subdesenvol- 
vimento econômico, cultural e 
social do ambiente que do 
valor das pessoas, considéra 
Mârio Consonni. 

Os portugueses que sairam 
— acrescenta— como muitos 
que ficaram, solicitados pelas 
circunstâncias favoréveis, pro- 
varam e provam, no estran- 
geiro como na prôpria terra, 
serem homens de coragem, de 
sacrificio, de capacidade de 
aprendizagem, de realizaçâo e, 
até, de invençâo. 

Além disso, o capelâo dos 
portugueses de Esch-Sur Al- 
zette aorescentou que, por 

espirito de contradiçâo, nâo 
sabem valorizar as suas mara- 
vilhosas grandezas e belezas 
naturals e artisticas, como 
parecem nâo conhecer bem 
a sua histôria, muito menos 
sabem ter na dévida conta o 
génio do seu povo». 

Nâo se valoriza 
o que hâ de bom 

Continuando a descrever no 
jornal «um mês através de 
Portugal», num artigo que as- 
sina, Mârio Consonni référé 
que «quando acontece que um 
português se destaca, surge o 
inevitâvel encolher de ombros, 
ou aparece logo quem comen- 
te que isso se deve à sua 
educaçâo estrangeira». 

«Foram os primeiros comen- 
târios que ouvi, quando o 
Présidente da Repùblica esco- 
Iheu Maria de Lourdes Pinta- 
silgo como Primeira-Ministra. 
Boa parte dos portugueses do 
sexo forte nâo admitem serem 
governados por uma représen- 
tante do sexo frâgil e nâo 
acreditam que uma mulher 
possa resolver os grandes pro- 
blèmes da politics portuguesa» 
— déclara. 

Um dos aspectos positives 
e animadores dos portugue- 
ses, segundo révéla, «é o con- 

tinue progresse e a marcante 
modernizaçâo das aldeias e 
das praias portuguesas onde 
os emigrantes, pensando num 
future melhor para si e para 
os seus, investem as suas 
economias na construçâo de 
casas novas ou na moderni- 
zaçâo de velhas casas de 
campo que transformam em 
autênticas vilas». 

Na vida do povo português 
reflectem-se certamente os 
ensinos fundamentais do Evan- 
gelho e os valores mais pro- 
fondes do cristianismo, mas 
nota-se uma profunda separa- 
çâo entre a religiâo e a vida, 
e uma excessiva resignaçâo 
perante os graves problemas 
socials, as justas reivindica- 
çôes e os direitos do cidadâo 
— adianta o capelâo. 

«O emigrante é o grande 
modelo do homem desinsta- 
lado, corajoso e renovado, que 
profundamente admiro e que 
deveria ser motivo de uma 
constante reflexâo para todo 
aquele que deseja caminhar, 
valorizar, ser mais, libertar-se, 
tornar-se homem ùtil a si e 
aos outres». 

«A Igreja e a sociedade 
portuguesa muito lhe devem 
e muito esperam receber da 
sua renovaçâo e valorizaçâo» 
— concluiu. 

reflexâo e ponte de visto 
quai teveactuaç5be grande responsabilidade o actual 
Supeemo Magistrado da NaçSOo De parceria corn todos 
os esquerdistas, o Dr^ Mârio Soares largou os melho- 
res territôrios sob administraçâO portuguesa e as suas 
gentes nas mâOs do revolucionarismo internacional; 
e agora, galgado o degrau da Presidência da Repûbli- 
ca, largarâ toda a economia portuguesa nas m3os da 
plutocracia europeia e principalmente nas mSos do 
impérialisme econômico espanhol. 

É para nôs extraordinârio que aparentemente muito 
poucos tenham consciência da gravidade dos factos. 
e que nem os mais directamente visados (os agentes 
econômicos) se tenham levantado em proteste, 

NSO ê pelo facto de uma coisa ser muito apregoa- 
da que se sabe o que ela é; e o Governo, ao dizer 
que Portugal entrou no bloco da CEE, tem-se recusa- 
do sistemàticamente a discutir em pûbÜco os termes 
desse tratado, Por isso, os portugueses ignoram ain- 
da o que os espera para alêm da demagogia, NSo sa- 
bem eles o que irSo consentir, nem o que os fizeram 
consentir, 

Sabem vagamente os portugueses que terSO de li- 
miter as quotas de produçSo para a maior parte dos 
seus produtos, Sabem que tambêm vSO ter de escan- 
carar as suas fronteiras 3; mais rica parte da produ- 
ç30 europeia. De que ir3o eles viver? Das esmolas 
da Comunidade Europeia, como implicitamente o de- 
nunciam os sucessivos pedidos de empréstimos? 

Em linguagem muito simples, isto quer dizer que 
o socialisme na Constituiç30 de Abril imposte abriu 
e forçou tècnicamente a falência da banca comercial 
nacionalizada, E esta falência s6 n30 se concretiza 
em termes reais de o depositante ficar sem o seu di- 
nheiro porque, sendo a banca de um estado socialis- 

MoÊitreal Trust 
■■■ 1693 DUFFERIN ST. 652-1111 

PRECISA-SE 
Devido ao nosso programa de expans30, 

nécessitâmes de agentes para se associarem a uma 
companhia de Comprae Venda de Propriedades em 
râpido progresse, 

* OFERECEMOS ATÉ 75% DE COMISSÂO 
* SALARIO CONTRA COMISSÂO 
* PROGRAMA PE TREINO 
* MAIS UMA SERIE DE BEINEFICIOS 
* MAIS EXCELENTES CONDICÔES DE TRABAJ 

LHO 
* MAIS SERVIÇO PREFERIDO DO NOSSO 

DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS 
* MAIS ESCRITÔRIOS DE COSTA A COSTA 

Por favor, queira contactar Mr, Rosen (gerente) 

652-1111 
Todas as entrevistas s30 confidenciais. 

ta, vaO emitindo notas dando assim satisfaç3o aos 
aforradores. Mas ê évidente que o excesso na emis- 
s3o do papel-moeda causa inflaç3o e desvaloriza o 
dinheirO; diminuindo este em termes reais , , e nem 
sequer ê compensado pelas taxas de juro, 

Falando uma vez mais em termes de Iberismo, sa- 
be-se hâ,muitos anos que a uni30 ibêrica se farâ por 
via econâmica Portugal ê “a panela de barro encos- 
tada à panela de ferro", Portugal n3o tem potenciali- 
dades econômicas e por conseguinte serâ tambêm 
muito dificil resistir culturalmente 3 atracç3o magnê- 
tica da meseta castelhana. 

Uma coisa ê falar-se da Europa de além Perinêus 
e outra coisa é falar-se da Espanha, coma quai 
n3o tem o povo de Portugal outras fronteiras naturais 
a n30 ser a sua indêmita vontade de continuar a ser 
português 

Corn tudo isto, nota-se as pessoas a interrogarem- 
-se, cada vez mais, como é possivel que na generali- 
dade, especialmente no Continente Português, os in- 
dividuos n30 reajam, continuem a deixar tudo na mes- 
ma, critiquem atê conformadamente e aceitem nSO ter 
esperança, Julgo atê que se o réi de Espanha der 
um titulo de Marqués ao Présidente da Rep$blica, Dr, 
Mârio Soares, o povo português ficarâ contente (e is- 
to n3ô serâ para admirar!), 

Hoje em dia, em Portugal, nâo encontram as pes- 
soas razSes para o future, N30 hâ um projecto de vi- 
da, Sabem que as coisas v30 mal, nâO vêem saida ,,, 
querem apenas sobreviver, Aceitam desesperadamen- 
te o que estâ;,,, com muito medo do que hâ-de vir, 
Vergam-se perante o sistema socialists, NâO mudam 
Portugal, 

A seguir à “descolonizaçâo exemplar” segue-se 
a colonizaçSO metêdica, Portugal ê hoje em dia uma 
vitima do neo-colonialismo europeu, Depois de um 
subtil trabalhode traiçâo 3 Pâtria, feito e orquestrado 
pelas “forças de Abril”, eis que, espoliados pela cii- 
pidez, pela perfidie e pela estupidez conjuntas dos 
partidos internacionalistas e das “gloriosas” Forças 
Armadas, os portugueses vâO ser roubados no que 
lhes resta de terra, 

Tudo isto provoca um descrêdito acentuado na cha- 
mada classe politica, que de um modo gérai ê consi- 
derada hoje por uma cada vez maior percentagem dos 

HALL RESTAURANT 

PARA BANQUETES 

E OUTRAS OCASIÔES: 

Casamentos, baptizados> 
aniversàrios, etc. 

Capacidade: até 150 pessoas 
DESTINY’S, âreada Bloor-Christie 

537-2505 ou 889-0553 

CORREtO PORTUOUÊS - CANADIAN NATIONAL 

cidadSos como uma classe oportunista, venal, verba- 
lista e incoerente ,,, que nâo merece confiança, 

A traços largos, este ê o future que os famigera- 
dos politicos portugueses deram a Portugal e 3$ suas 
novas geraçSés; este ê na verdade o future que espe- 
ra todos os portugueses se eles nâO forem capazes de 
cortar as vias de sujeiçâo politica e econêmica que 
os politicos da “nova vaga” planearam para Portu- 
gal do future, 

Sobreviver ,,, serâ votar para que cautelosa e de- 
gradantemente tudo continue na mesma: o situacio- 
nismo socialista E viver, na verdadeira acepçâO da 
palavra, serâ votar contra o socialisme — provocar 
que alguma coisa mude os portugueses e Portugal, 

* Licenciado em Bio.lrofolo^ia e doutorado em Melafisica. 
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1. Cardinal A Son 
CASA FUNERÂRIA CATÔLICA 

Aideen Nicholson 
refugiados agora existan- 
tes, apenas 1,000 s30 por- 
tugueses”, 

“A maioria dos luso- 
-canadianos que vivem em 
Toronto s30 originârios 
dos Açores, a duas horas 
de voo do nosso escritfi- 
rio de vistos em Lisboa”, 

“Em vez de punir ca- 
nadianos e suas familias 
do outre lado do Atlânti- 
co, obrigando-os 3,incer- 
teza e despesas envolvi- 
das num requerimento de 
vistos, porque ê que o 
Governo nâO toma acçâO 
directa sobre o problems 
no sistema de determinar 
quem é ou quem nâO ê re- 
fugiado e sobre os chama- 
des consultores de imi- 
graçâO que exploram a fai- 
ts de clareza e a fraque- 
za da lei?” 

Como bem acentuou 
Aideen Nicholson, a ori- 
gem do problems esta pre- 
cisamente na legislaçâO 

Canadians, na secçSO do 
estatuto do refugiado, on- 
de hâ “buracos” e lacu- 
nas, faltas de clareza e 
de precisaO em définir si- 
tuaçSès, que servem os 
engajadores e explorado- 
res dos incautos, 

E o problems atingiu 
as proporçSes présentes 
porque os funcionâ rios que 
começaram a detectar o 
problems nâO ordenaram 
um inquérito, por exemple, 
a nivel de representaçâO 
diplomâtica em Ottawa e 
em Lisboa para cOiher in- 
formaçSes da real situa— 
çâO no pais. 

Considérâmes a medi- 
dade imposiçâO de vistos 
como injusta, violenta e 
discriminatôria, porque de 
20,000 “refugiados” ape- 
nas 5% s30 portugueses, 
E os outres? Quem s3o? 
Porque nâo mencionam a 
sua origem e os respecti- 
ves nûmeros? Têm medo? 

A caminho da Colombia 

Papa passarii pela Madeira 
Na Colombia, o Papa visiiarà 

dez cidades c rezarà missa na ci- 
dade de Armero, soterrada em 
lama no ano passado, devido a 
uma erupçào vulcânica — anun- 
ciou a ConTerência Episcopal 
Colombian;. 

Na sua visita de seis dias à 
Colombia, o Papa chega a 1 de 
Julho a Bogotà, partindo no dia 
3 de helicoptero para Chiquin- 
quira, onde celebrarà o 400.“ 

aniversàrio da apariçâo da Vir- 
gem de Chiquinquira, padroeira 
da Colombia. 

Joâo Paulo II deverà célébrât 
missa em Armero e visitar tam- 
bcm a cidade histôrica de Po- 
payan, parcialmente destruida 
por um terramoto ocorrido hâ 
très anos. 

Na sua viagem para a Améri- 
ca Central, Joào Paulo II deve- 
râ escalar a ilha da Madeira. 

Sôo duas as teologias 
favor da opçâo preferencial pe- 
los pobres, tal como foi propos- 
(o por Joâo XXIII e pela Con- 
ferência de Medellin, e reformu- 
lada pela Conferência de Puebla 
e por Joâo Paulo II; outra dis- 
cutivel e discutida, quanto à 
oportunidade e utilidade pasto- 
ral de fazer coincidir, em forma 
muito estreita, gnosis e mensa- 
gem evangèlica». 

Anuncia-se, pois, para depois 
da Pàscoa a publicaçâo do texto 
sobre este escaldante problema, 
résultante das conversaçôes do 
Papa corn os bispos brasileiros. 
Nâo nos restam dûvidas de que 
ele renovarâ a solicitude da 

Igreja pelos pobres, mas nâo se 
espere, porque séria anti- 
evangélico, que o documento 
venha a preconizar a soluçâo 
marxista, corn a utilizaçâo da 
violência, na ponta das baione- 
tas ou numa linguagem voltada 
para a propagaçâo do ôdio e da 
vingança. Transformando os 
padres da América do Sul em 
suçessores de Camilo Torres, 
cujo ideal nâo era Cristo; ou, se 
o era, tinha dele uma imagem 
distorcida, porque o testemunho 
cristâo estâ no amor entre os 
homens; porque sô o amor une; 
o ôdio divide. 

Adelino Alves 
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A socializaçâo da cultura 
por Virgilio Pereira Ramos 

Em dada situaçfio cultural, o homem e a 
sodedade am que se Integra ou que o 
integra estfioaujeltos às infludncias culturale 
da tradiçiio, representativa das condutas e 
valores do pa^ado, e da renovaçlo, fonte 
virginal de Hipocrene donde emanam os 
Influxos da mudança ou da mutaçâo cultural. 
No mundo contemporâneo, que alguns es- 
plrttos indépendantes e criticos da dviliza- 
çfio reputam ser, numa perspectiva histôrica, 
de transH^ para uma nova era, multiplicam- 
-se as contestaçôes ao «establishment», por 
vezes violentas, e as atitudes e comporta- 
mentos de opc«içâo, sobretudo por parte 
das novas geraçôes, aos consagrados pa- 
drOes de pensamento e de julgamento. 

A cultura herdada da Gréda Antiga conti- 
nua de algum irKXio, ou de multos modos, a 
servir de quadto de referônda à chamada 
«Civilizaçâo oddental», que durante séculos 
imperou no mundo, em que ainda é uma 
brilhante constelaçâo. A influènda europeia, 
no entanto, nomeadamente nas décadas 
subséquentes à 1.* Grande Guerra, até aos 
nossos dias, foi infiltrada ou substitufda, em 
maior ou menor grau, por valores culturais, 
ideolôgicos e politicos estranhos ao conven- 
donal espirito euro-oddental, de raiz colo- 
nieüista. Em consequènda destas transfor- 
maçôes, o homem oddental perdeu o 
carisma de superioridade que o adomara 
noutras eras, resignando-se a aceitar o 
conceito da «relati^ade das culturas» e, 
por reformulaçfio democrâtica do seu nrado 
de sentir, de pensar e de conceber o mundo, 
dispondo-se mesmo a defender o direito à 
diferença cultural e a legitimidade das cul- 
turas individualizadas. 

Os fenômenos da relatividade das culturas 
e da «globalizaçâo» cultural, o ùltimo intensi- 
ficado corn a crescente difusfio dos «mass 
media», alargam-se aos mais variàdos do- 
minios, desde a culinéria ou do consumo de 
bebidas até à arte, literatura, mûsica e 
técnicas. Nos decénios mais recentes, algu- 
mas correntes culturais, como a psicoanalf- 
tica e a filosofia do existendalismo (ou 
existerxaal), a par de outres nâo menos 
significativos, puseram em questâo o tradi- 
cional dualisme platônico-cartesiano, que 
polarizava a experiência entre espirito e 
corpo, tempo e etemkfade, natural e sobre- 
natural. A maior permeabilidade cultural 
mediatizada pela comunicaçâo social, aliada 
à maior irequência de contactes entre os 
diferentes povos e naçôes, pela «planetiza- 
Qfio» do comérck), do turismo, da politica e 
da cténda, criou condi^s de maior vul- 
nerabilidade às influéndas extemas, como 
por ex. às dimanadas das religides orientais. 

Sob a pressâo das conquistas do conhed- 
mento, nomeadamente do técnico-dentlfico, 
e das aquisiçôes culturais extemas, os 
tradicionais padrôes e cârKmes da cultura 
ockJental foram perdendo o carâcter irreduti- 
vel e soberano, embebendo-se de novos 
valores e sentidos. O cânone recebido dos 
Gregos, que atribuia à lôgica e à linguagem 
uma fun^o primadal e insubstituivel como 
instrumentes de anâiise e de expressâo, 
operativamente eficazes em qualquer 
campo do conhedmento, é modemamente 
subordinado, por alguns autores, ao cânone 
mais gérai dos simbolos. Este cânone esti- 
pula que a lôgica e a linguagem nâo sâo 
superiores a outros ir^rumentos intelectuais 
simbôticos: artes visüais, literatura, mûsica, 
dança, teatro, mitologia, sistemas teolôgi- 
cos, formulaçâo de leis dentificas, etc. 

Foram os matemâticos que descobriram a 
utilkJade de desenvolverem diferentes lin- 
guagens simbôiicas, como evidenda Lynn 
White (in «Frontiers of Knowledge», Harper 
and Brothers, N.Y.), que podem ser mutua- 
mente contraditôrias sem perderem funcio- 
nalidade, desde que mantenham coerônda 
interna, apontando-se como exemplo as 
geometrias nâo-Eudidianas. Pode acres- 
centar-se que a experiênda sensôria, de 
uma ou de outra origem, é passfvel de 
estruturaçâo pelas convençôes da lingua- 
gem, da arte ou de processes similares, 
segundo esquemas ou hâbitos culturais prô- 
prios, veulâveis de povo para povo. O tradi- 

cional cânone oddental, também da herança 
grega, do radonalismo, que instituiu a razâo 
como O supremo atributo humane, é subordi- 
nado, segundo o autor acima referido, que 
interpréta e coadjuva o pensamento de 
outros intelectuais do nosso século, ao 
cânone do inconsciente. Ou seja, ao pri- 
mado dos processes mentais que obscura- 
mente se originam e desenvolvem nos arca- 
nes animicos e psiquicos da natureza hu- 
mana. 

A tomada de posiçâo que secundariza o 
papel da radonalidade despertou a curiosi- 
dade dos cientistas, interessados no proble- 
ma da génese das ideias originais. Esses 
cientistas limitaram-se, no entanto, por nâo 
poderem «explicar» o que, por enquanto, é 
inexplicàvel, a ressuscitar a palavra «seren- 
dipismo» (da lenda da princesa de Seren- 
dip), vocâbulo que significa as reaiizaçôes, 
jaconteceres ou formas de conhedmento 
surgidas inesperadamente, fora dos objecti- 
ves procurados ou à margem da actividade 
radonal. O espirito humane, porém, nâo 
està totalmente cpndicionado, podendo usu- 
fruir de um elevado grau de liberdade e de 
objectividade. Do conceito de liberdade re- 
tira-se o corolârio de que o raciocinio lôgico 
e as metodologias nele fundadas nâo esgo- 
tam O mundo de relaçôes nem a criatividade 
humana. As potendalidades do inconsciente 
ou do subconsciente sâo grandes. Ck>ntudo, 
também nâo sâo menores os perils que 
delas podem resultar para a humanidade se 
a disciplina radonal e a contençâo ética nâo 
as disdplinarem ou sublimarem, peando as 
forças cegas e destrutivas do instinto e da 
irracionalidade dionisfaca na fronteira do 
reino solar em que impera Apolo. 

Um outre cânone que o Oddente recebeu 
da cultura ateniense foi o da hierarquia dos 
valores, na presûnçâo de que alguns tipbs 
de actividade humana sâo mais elevados do 
que outros, proporcionando maior grau de 
satisfaçào espiritual e de enobredmento da 
dignkfade humana. As actividades manuals, 
em mais de vinte séculos de histôria, desde 
0 apogeu de Atenas, foram em gérai despre- 
zadas na civilizaçâo Oddental, tende sido 
displicentemente exclufdas dos curriculos 
das artes libérais da Idade Média. Nâo é de 
estranhar, pois esses curriculos destinavam- 
-se deliberadamente à cultura e educaçâo 
da aristocrada ou, pelo menos, eram subor- 
dinados a padrôes aristocrâticos. 

Uma das caracteristicas sociolôgicas mais 
significativas e conséquentes do nosso sé- 
culo, desenvoMda e vincada pela progres- 
siva difusâo das instituiçôes e da mentali- 
dade denrocrâticas, resuttou do desabar das 
barreiras que separavam a nobreza do povo 
e das classes trabalhadoras. A ascensâo 
tecnolôgica dos E. Unktos, libertés de muitos 
dos preconceitos europeus e psicologica- 
mente abertos à mobilidade social, contri- 
buiu em boa parte para a valorizaçâo do 
trabalho manual e melhoria do estatuto 
social dos trabalhadores. Sem esquecer, por 
outro lado, a poderosa contribuiçâo da «luta 
de classes» mandana e o peso politico da 
Uniâo Soviética. 

A crescente e desejada, pelas massas 
populares, democratizaçâo politica, econô- 
mica, social e cultural, continuarà certa- 
mente a provocar profundas e originais 
alteraçôes na hierarquia dos valores, que 
modificarâo, em possivelmente mais do que 
um sentido, o patrimônio cultural e histôrico 
da Humanidade, herdado da tradiçâo. No 
entanto, a dinâmica social da democratiza- 
çâo sô setâ cultural e dvilizacionalmente 
enriquecedora da pessoa humana e das 
soctedades se nâo sacrificar a qualidade à 
vulgarkfade. A ascensâo das massas é 
indissodàvel do respeKo, assimilaçâo e refi- 
namento dos valores culturais e humanos 
que O passade legou às sociedades contem- 
porâneas. A renovaçâo cultural que renega a 
tradiçâo viva, nâo confundivel corn precon- 
ceitos ou efémeros dogmas temporals, està 
condenada à faléneia ou a um transitôrio 
exercicio tirânico. 

JERUSALEM e TELAVIYE 
duos cidodes irmôs que têm pouce em comum 

A distancia que sépara Jeru- 
salem e Telavive as duas maio- 
res ddades de Israel, é de mais 
de 69 quUômetros. É um grernde 
saltQ entre culturas, de uma 
ddade corn um centra mediter- 
rânioo para outra que é a aima 
do Médk) Oriente. 

Jerusalem, a disputada capi- 
tal de Israel, e o destine de 
peregrinos das très majores reli- 
glôes mundials. Pek) seu con- 
Irolo travam-se guerras desde 
hà vàrias geraçôes. . 

As àrabes consideram-na um 
local islâmico sagradp que lhes 
pertence e insistem em que os 
israeütas, ocupam uma cidade à 
quai nâo tém qualquer direito. 
MUttos paises, aliàs nâo reco- 
nhecem formalmerite Jerusatern 
como capital de Israel. 

Telavirâ é a capital corherdal 
e cuttural.de Israel. E o centro 
da Indùstria diamantifera, da 
boisa e dos hoteis de dtKo 
estrelas. Tem praias brancas 
corn grandes areais e uma pal- 
pitante vida noctuma. 

Cada uma das duas cidades 
tem um estilo ünico, que se 
reflecte no modo de vestir, no 
oomportamento e ate na manei- 
ra de falar dos seus residentes. 

Amnon Oankner, um orgulho- 
80 habitante de Telavive que e 
comentador social do jomal 
«Oavar», comparou os estilos 
das duas ddàdes num artigo 
inlituiado: «O povo da montanha 
e O povo do mar». 

UM SÔ POVO 
NUM PASSADO 
NÂO MUITO 
DISTANTE 

Dankner nota que «quem vé 
08 habitantes de Jenisaiem e 08 

ds Telavive nâo pode Imaginar 
que num pessado nâo muito 
dWante eram um s6 povo, ir- 
mâo». 

«Os de Telavive, o povo do 
mar, sâo àgeis, carinhosos, 
brandos, os seus oihqs sorriem 
corn a astuda dos comerdan- 
tes. Os de Jerusalem, O povo da 
iTxmtanha, sâo altos e duros, os 
seus rostos fustigados pelo 
vento, têm barbas, os seus pas- 
ses sâo perdes e os seus 
olhos vagueiam e Incendeiam- 
•se corn O fogo dos seus sonhos 
distantes» - e^eve, conti- 
nuando: «Para os de Jerusalem, 
as maneiras, hâbitos, ligeireza e 
agilidade dos de Telavive sâo 
abomlnâveis. A sua obsessâo e 
descer da montanha para a 
praia para pôr fim ao som das 
gargalhadas e à alegria dos 
restaurantes e dubes de Tela- 
vive». 

Este comentàrio mordaz re- 
fere-se â luta entre uma Jeru- 
salem religiosameme cons- 
ciente, centro do Judaismo orto- 
doxo, e a sodedade secular da 
costa, onde vivem dois terços 

dos 4,2 milhôes de habitantes 
de Israel. 

No entanto, se alguns dos 
410 mil residentes de Jerusalem 
sâo severos e introspectivos, a 
ddade e maravilhosa, corn os 
seus edifidos construidos, 
como a Id obriga, corn um sô 
tipo de p^ra da cor do cré. 

MARCO 
DO CONFLITO 
ÎSRAELO-ÂRABE 
•. A vista e atralda para um 
planalto no centro da ddade, a 
quai tem trâs mil arx>s, e que 
agora e um marco do conflito 
israelo-ârabe. Os judeus cha- 
mam-lhe «Monte do Templo» e 
os muçuliTumos conhecem-no 
por «Haram al Sharif» «Sagrado 
dos Sagrados». 

O local e dominado pela mes- 
quita de Al Aqsa, um santuàrio 

Continua na pâgina 6 

City of Toronto 

MUDANÇA PARA HORA DE VERÂO 

de 27 de Abril a 26 de Outubro 
Por determinaçSô do “Mayor” da cidade de 

Toronto, a hora serâ oficialmente adiantada à$ 
duashoras da madrugada de Domingo, dia 28 de 
Abril, entrando-se assim na hora de ver36, que 
se mantarâ atê ao dia 26 de Outubro, 

Os relôgios ser3ô adiantados uma hora, 

ROY V, HENDERSON 
EscrivSô, 

FERNANDO PESSOA ERA INICIADO PELA ORDEM DO TEMPLO 

ADESCOBERIA 
DAVDA 
ESOrÉRKA 
DO AUTOR 
DA 
“MENSAOEM" 

Fernando Pessoa era iniciado 
nos très graus menores da 
aparentemente extinta Ordem 
Templâria de Portugal, garantiu 
o prôprio no seu «Bilhete de 
Identidade», redigido em Lis- 
boa, a 30 de Março de 1935 e 
autenticado corn a sua assina- 
tura, sete meses antes de fale- 
cer, como se pretendesse con- 
firmar a sobrevivéneia da Or- 
dem no nosso Pais. 

Esta declaraçâo foi omitida 
pelo dr. Antônio Quadros, que 
entendeu subsbtuf-la por ponti- 
nhos, na pâgina 178 do volume 
«Mensagem e outros poemas 
afins», da obra poâtica de Fer- 
nando Pessoa, publicada em 
formate de boiso, pela éditera 
Europa-America. 

Mas a mesma declaraçâo es- 
teve patente na exposi^o le- 
vada a efeito, sobre a vida e 
obra do poeta, na Biblioteca 
Nacional e se a maior parte dos 
visitantes nâo deu por i^ foi 
por causa daquele impedimento 
assaz estranho capaz de fazer 
corn que nâo consigamos fixar 
certas verdades que lemos. 

Igualmente estranho deve ter 
sido O impedimento sùbito de 
duas pessoas profundamente li- 
gadas ao estudo da vida esoteri- 
ca do posta, às quais pedimos a 
concessào de uma entrevista, 
enriquecedora deste trabalho. 

Na altura tudo bem, mas 
quando houve necessidade de 
responder às perguntas, a dis- 
ponibilkfade transformou-se 
numa gripe etema, num caso, e 
a desaparecimento subito sem 
deixar recado de àgua vai, no 
outro... 

O jomalista compreendeu a 
mensagem gestual mas nâo re- 
cuou e, como os incidentes lhe 
aguçaram a curiosidade, foi ele 
prôprio à procura de quanto 
desejava divulgar. E quem me- 
Ihor para falar de Fernando Pes- 
soa que O prôprio Fernando 
Pessoa? 

Fizemos as perguntas e no 
muKo que o poeta-esoterista es- 
creveu encontràmos vàrias res- 

postas, nâo lhe mudando uma 
virgula sequer. 

Para melhor proveito do leitor, 
as indicaçôes de origem surgem 
nas prôprias respostas, permi- 
tindo-lhe ir às fontes das trans- 
criçôes e aprofundar os assun- 
tos aqui versados. 

E vamos entâo à entrevista. 

PESSOA 
CONFESSA-SE 
CRISTÂO 
GNÔSTICO 
E CABALISTA 

«CM» - Quai e, ao fim e ao 
cabo, a sua posiçâo rellglo- 
aa? 

FP - (Em «Bilhete de Identi- 
dade») - Cristâo gnôstkx) e, 
portante, inteiramente oposto a 
todas as Igrejas organizadas, e 
sobretudo à Igreja de Roma. 
Fiel, por motives que mais 
adiante estâo implidtos, à Tradi- 
çâo Sécréta do Cristianismo, 
que tem intimas relaçôes corn a 
Tradiçâo Sécréta em Israel (a 
Santa Kabbalah) e corn a es- 
sénda oculta da Maçonaria. 

«CM» - Portanto, vocé à 
maçâo. Pelo menos defendeu 
a Maçonaria quando fol apro- 
vado, em 1935, o pro)ecto-lel 
contra as Associaçôes Sécré- 
tas, da autorta do deputado 
José Cabrai... 

FP - (em «Assodaçôes Sé- 
crétas» — «Hyram») — Nâo sou 
maçâo, nem pertenço a qual- 
quer outra Ordem Maç^ica. A 
estais duas drcunstàndas, que 
em certo modo me habilitam a 
poder ser impardal na matéria, 
acreseda de que, por virtude de 
certes estudos meus, cuja na- 
tureza confina corn a parte 
oculta da Maçonaria - parte que 
nada tem de politico ou sodal - 
fui necessariamente levado a 
estudar também esse assunto, 
assunto muito belo mas muito 
difidi, prindpalmente para quem 
0 estuda de fora. 

«CM» - No seu «Bilhete de 
Identidade» Fernando Pessoa 
considera-se, no paràgrafo 
«Posiçâo Iniclàtica», como 
«Iniciado por comunicaçâo 
directa Mestre a DIscipulo, 
nos très graus menores da, 
aparentemente extinta, Or- 
dem Templâria de Portugal». 
Isso e verdade? 

PF - (em carta a Casaes 
Monteiro) - Nâo pertenço a Or- 
dem Inidâtica nenhuma. A dta- 
çâo epigrafe ao meu poema 
«Eros e Psyché» de um trecho, 
traduzido pois o Ritual é em 

latim, do Ritual do Terceiro Grau 
da Ordem Templâria de Portu- 
gal, indica simplesmente, o que 
é facto, que me fd permitido 
folhear os Rituais dos très pri- 
meiros graus dessa Ordem, ex- 
tinta ou em dorménda desde 
cerca de 1888. Se nâo estivesse 
em dorménda, eu nâo dtaria o 
trecho do Ritual, pds se nâo 
devem dtar, indicée a origem, 
trechos de Rituais que estâo em 
trabalho. 

«CM» - Nesse caso o poeta 
e um fingidor... 

FP - (obra poética) - O poeta 
é um fingidor e finge tâo comple- 
tamente, que chega a fingir que 
é dor, a dor que deveras sente... 

ACREDITA 
EM MUNDÔS 
SUPERIORES 
AO NOSSO 

«CM» - Quai O seu grande 
objective, no aspecto esotârl- 
co? 

FP (em «Bilhete de Identi- 
dade») - Ter sempre na me- 
môria O mâiür Jacques de 
Mday, Grâo-Mestre dos Tem- 
plârios e combater, sempre e 
em toda a parte, os seus très 
assassines; a Ignorânda, o Fa- 
natisme e a Tirania. 

«CM» - Em que e que, afi- 
nal, Fernando Pessoa acre- 
dita? 

FP (em Carta a Casaes Mon- 
teiro) - Creio na existêoda de 
mundos superiores. ao nosso e 
de habitantes desses mundos, 
em existêndas de diverses 
graus de espiritualidade, subtili- 
zando-se até se chegar a um 
Ente Supreme, que. presumivel- 
mente criou este Mundo. Pode 
ser que haja outros Entes, igual- 
mente Supremos, que hajam 
criado outros uriiversos, e que 
esses universes coexistam corn 
O nosso, interpenetradamente 
ou nâo (...) Dadas essas es- 
calas de seres, nâo creio na 
comunicaçâo directa corn Deus 
mas, segundo a nossa afinaçâo 
espiritual, podemps ir comuni- 
cando corn seres cada vez mais 
altos. 

«CM» - Quahtos caminhos 
existem para o Oculto? 

PF - (em Carta a Casaes 
Monteiro) - Hâ très caminhos 
para o Oculto. O caminho mâ- 
gkx) (induindo prâticas como as 
do espiritualismo, intelectua- 
mente no nivel da bruxaria, que 
é magia também), caminho es- 
se extremamente perigoso, em 
todos os sentidos. 

O caminho mistico, que nâo 
tem propriamente perigos, mas 
é incerto e lento. 

E O que se chama o caminho 
alquimico, o mais difidi e o mais 
pedeito de todos, porque en- 
volve uma transmutaçâo da prô- 
pria personalidade que a pré- 
para, sem grandes riscos, antes 
corn defesas que os outros ca- 
minhos nâo tém. 

Nota - As duas ùltimas res- 
postas Incluem-se num paré- 
grafo da carta, sobre o quai 
Fernando Pessoa pede a Ca- 
saes Monteiro para nâo ser 
reproduzido em letra Impres- 
sa. Supôe-se que o pedMo 
dizia respelto ao tempo de 
vida do poeta. 

OS INCONVENIEN- 
TES DA PRÂTICA 
NEGATIVA 
DO ESPIRITISMO 

«CM» - A prâtica do espirl- 
tismo tem Inconvenlentes? 
Quais sâo eles? 

FP - (em «Hyram») - Para as 
entidades que comunicam: in- 
tensHicaçâo das suas paixôes e 
desejos inferiores pelo facto de 
voltarem a sua atençâo para a 
vida terrestre, atraso na sua 
evoluçâo espiritual, e muitas ve- 
zes O ddoroso despertar de 
lindos sonhos em que a enti- 
dade esté merguihada. Para o 
médium e dreunstantes; dimi- 
nuiçâo da vitalidade, desorgtuii- 
zaçâo orgânica, perturbaçôes 
no fundonamento do sistema 
nervbsô cardiovascular, nas 
funçôes psiquicas e finalmente 
a kxicura. 

«CM» - Fernando Pessoa 
tradiolu, para portugués, mul- 
tos livros sobre Teosofla. O 
que sendu ao abordar este 
assunto? 

FP - (em «Hyram») - O 
carâcter extraordinariamente 
vasto desta religiâo-filosofia; a 
noçâo de força de dominio, de 
conhedmento superior e extra- 
-humano que ressumam as 
obras teosôficas, perturbaram- 
-me muito. Cdsa idéntica me 
aconteceu hâ muito tempo corn 
a leitura de um livro inglés sobre 
«Os Ritos e os Mistérios dos 
Rosa-Cruz». A possibilidade de 
que ali, na Teosofia, esteja a 
verdade real me hante. (...) A 
Teosofia apavora-me pelo seu 
rhistério e pela sua grandeza 
ocultista, repugna-me pelo seu 
humanitarisme e apostolismo 
essendais, atrai-me por se 
parecer tanto corn um «paga- 

nisme trascendental», repugna- 
-me por se parecer tanto corn o 
cristianismo, que nâo admito. É 
0 horror e a atraeçâo do abismo 
rèalizado no ale^(^alma. Um pa- 
ver metafisico!... 

«CM» - O que é, para si, a 
morte? 

FP - (primeiro volume de 
«Poesias») - A morte é a curva 
da estrada/Morrer é sô nâo ser 
visto / Se escuto, eu te oiço a 
passada/Existir como eu existe. 
/A terra é feita da céu/A mentira 
nâo tem ninho/Nunca ninguém 
se perdeu / Tudo é verdade e 
caminho. 

MAGIA 
E MISTICISMO 
SÂO CAMINHOS 
DE ENCANTO 
E ERRO 

«CM» - Segundo nos pare- 
ceu compieender, por uma 
respoata sua, entre os cami- 
nhos da Magia, do Misticismo 
e da Alqulmia, vocé r^ sim- 
patiza corn os dois prlmëlros. 
Porqué? 

FP - (documentos do espôlio) 
- Os caminhos do Misticismo e 
da Magia sâo, muitas vezes, 
caminhos de engano e erro. O 
Mistidsmo significa, essendal- 
mente, oonfiança na intuiçâo; a 
Magia significa, essendal- 
mente, confiança no poder. A 
infoiçâo e uma operaçâo da 
mente pela quai os resultados 
da irrteligénda sâo obtkfos sem 
O uso da inteligénda. O poder, 
no senUdo do poder mâgico, é 
uma operaçâo da mente, pela 
quai os resultados de esforço 
continue sâo obtkfos sem o uso 
do esforço continue. Ambos, 
porém, por mais tempos que 
levem "a operar, sâo ataihos 
para o conhedmento. 

«CM» - Pode dar exemplos 
de quanto ecaba de afirmar? 

FP - (documentos do espôlio) 
- Em certo sentido, tanto o 
Misticismo como a Magia sâô 
confissôes de impoténda. O 
mistico é um homem que sente 
que nâo tem em si a força do 
pensamento para atingir a ver- 
dade pefo pensamento. O mâ- 
gico é um homem que sente que 
nâo tem em si a força da von- 
tade para atingir a verdade (ou o 
poder) pela f(^ da vontade. A 
rapariga odosa que adivinha ou 
se delta a adivinhar cdsas, é 
uma mistica dentro do seu 
campo superficial; é demasiado 
preguiçosa para tentar saber. A 
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UvrC'Se da sua velha 
fornaUia e reduza a sua 

despesa com aquediiiento 
para metade^ 

Eis aqui algo que as Companhias de 
ôleo nâo lhe dizem, acêrca de 
aquecimento a ôleo: 

Se mudar o aquecimento da sua casa para 
Gâs Natural, em vez de ôleo,-poderâ 
reduzir a sua despesa em aquecimento 
para metade. É verdade. 

Como? 
Uma fomalha a gâs de alfci 
eficiência, usa um sistema 
que permite apanhar o 
calor que uma fomalha 
convencional a ôleo 
deixa escapar pela sua 
çhaminé. 
Êsse calor extra é entao usado para aquecer a sua 
casa. Assim, quase que nâo hâ desperdicio. Na reali- 
dade, uma fomalha compensadora de alta eficiência 
opera acima de 90®/o de aproveitamento, comparado 
corn 65% corn as fomalnas convencionais a ôleo. 
Esta vantagem, juntamente corn o baixo preço do 
gâs natural é a maneira de reduzir em 50% os seus 
custos corn aquecimento a ôleo. 

Instalaçâo fadl 
É tâo fâcil converter a sua fomalha numa de alta 
eficiência a gâs que, uma vez que o seu serviço a gâs 
esteja instalado, poderâ estar a ôleo ao pequeno 
almoço e a gâs à hora do jantar. Pense simplesmente 
que num dia, poderâ quebrar o caro hâbito do ôleo 
e estar a caminho de poder poupar 50% ou mais, 
nos seus custos do aquecimento. 

Podemos provâ-lo 
Podemos provar-lhe, em 
dôlares e cêntimos, quanto 

poderâ poupar. Dê-nos 
simplesemente o custo apro- 
ximado do aquecinento a 

ôleo durante o ultimo ano 
e riôs prepararemos, 

gratuitamente, uma 
anâiise de compu- 

tador, que demons- 
trarâ quanto uma 
fomalha de alta 
eficiência a gâs goderâ poupar- 

le, de ano para 
ano, nos prôximos 15 anos. Ficarâ a saber, antes de 
mudar, quanto poderâ poupar em relaçâo ao ôleo 
ou electricidade.""' 

Poupança gaiantida 
Nôs sabemos que poderemos poupar-lhe dinheiro, 
de modo que garantimos tudo por escrito. Mude 
para uma fomalha a gâs de alta eficiência, ou para 
outro qualquer sistema de aquecimento a gâs natural 
e se, depois de um ano de operaçâo, nâo river poupado 
no custo de eneigia, nôs substituiremos o sistema de gâs 
natural por uma fomalha a ôleo, nova, mais um tanque 
também novo, gratuitamente.''"Chame um distri- 
buidor oficial da Compahnia do Gâs, ou chame-nos a 
nôs, para detalhes mais pormenorizados. 
• Baseado em consumo de ôleo dêsade 2275 a 5425 litros e no custo médio de ôleo No. 2 a 38.31*/ 
Litro e Gâs NaturaU 23.2*/Litro em 15 de Agosto de 1985. A economia varia entre 50.7% e 55.4%. 
'^"A economia demonstrada é baseada no capital, custos de manutençào e de operaçâo. 

"Assume igual quantidade de calor distribuido na casa e eficiência de operaçâo de: 90% gis de 
alta eficiência, 65% gâs convencional e 65% de ôleo convencional. 

GRÂTIS Anâiise coputerizada do aquedmento doméstico. 

GRÂTIS Extensào de dois anos para peças e trabalho no seu novo sistema de 
aquedmento. 

GRÂTIS Instalaçâo do seu novo aquecedor de àgua. 

GRÂTIS Aluguer de um aquecedor de àgua, durante um ano, que pode ser instalado ao 
mesmo tempo que couverte para gâs natural. 

Consumers'Gas 


